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 قاتعلا ماكحأ ۳ قاتعلا باتك

 قاتعلا باتك
 ماگ الان 52 يأ

 i sR م مس م .... ؛كلملاو قرلا اوز هنع لخأ یا تبع ةيمرخ ارق وهز
 اعرش قاتعلا ي 1

 قوقل ؛اقيتع يسا ةيدكلاو ءامتوق ةدايزل ًاقيتع ىمست رمخلاو «ةوقلا نع ناترابع قاتعلاو قتعلا] :قاتعلا باتك
 صخشلا صيلخت :قالطلا نأ قاتعلاو قالطلا نيب ةبسانملا [(صم) .ةبلغلاو رهقلا ةهج نم دحأ اهيلع ردقي ال ثيح

 قاتعلاو يأ ءامهلعأ وهو ةبقرلا كلم لذ نم صخشلا صيلخت :قاتعإلاو نکلا ندأ وهو ةعتملا كلم لذ نم

 تاطاقسإلا نأ ملعاو 57١/١[ :قئاقحلا زمر| .هركو نع راطف هيحانج ىلع يوق اذإ رئاطلا قتع نم اقلطم ةوق :ةغل
 يف امو «قاتعإلاب ةبقرلا كلمو «قالطلاب عضبلا عفانم طاقسإ يمسف اراصتخا اهيلإ بسنيل ءامسأب تزيم عاونأ

 مظتنيف قاتعلا اهضعب و «لاعفإلا نم قاتعالا خسنلا ضعب يف عقوو عوفعلاب صاصقلا كلمو ىاربالاب ةمذلا

 نم هزا وحب ليلدب ةدابع نكي ١ إو اعرش هيلا ب هدنه فرصت قاتعلاو عاليتسالاو مرحلا محرلا يد كلم

 بحس :اولاق ادو ؛”رانلا نم اوقع هنم وضع لكب هللا قتعأ املسم قتعأ ملسم اميأ" :83ع لاق «رفاكلا

 (حتف اسا .ءاضعألا ةلباقم ققحتيل ةمألا قتعت نأ ةأرمللو دبعلا قتعي نأ لحرلل

 يأ [(ئييع بيعيط) .ةيالولاو ةداهشلل ها ةاولمملا ريصي ام ينل ةيعرشلا ةوقلا .تابثإ ىأ | :ةيعرش ةوق وهو

 تايالولا لغم ةيعرشلا تافرصتلا ىلع ارداق هب ريصي هنأل ؛كولمملل ةيعرشلا ةوقلا تابثإ اعرش قاتعلا
 م : ةفينح يأ دنعو «قتعلا تابثإ وه امهدنع قاتعلا يأ ا ھام وه ريسفتلا اذهو ء«ةنطلسلاو تاداهشلاو

 ر :لاقي ةقلإ ضولفللا نيا راع رشا ف اف ةدنع أ زجتي اذهلف « قتعلا نویس 5 يضفملا لعفلا تابنإ

 (هسفن نع رايغألا قح عاطقناب يمدالا قح يف رهظي ب صولخ نع ةرابع :ًاعرشو ءاهيف جارح ال ةرخ

 نع قاتعإلاك بحاو :هتفصو, ءةيلع لادلا ىئاشنإلا ظقفللا :هتكرو .ًاريزحتو اقاتغإ ىمسي فصولا اذه تابثإو
 منصلل وأ ناطيشلل قاتعإلا وهو :مارح و «ةين الب قاتعالاك :حابمو هللا هجول قاتعالاك :بودنمو ؛تارافكلا

 وأ بيرلا قاتلا ذأ بسلا وحق امإ ةةيسو::كلملا لارو ةةمكحو ة«بررخلا راد لإ بهذي هنآ نظا ىلع وأ

 (حتف «ييع) .برحلا راد يف لوحدلا وأ ةيرحلاب رارقإلا
 «باتكلا اذه يف امك اهضعب يفف «قاتعإلا فيرعت يف ةفلتخم نتملا خسن نأ ملعاو «كولمملا يأ :لحملا يف تبغت

 دنع" هلوقو «باتكلا ةخسن ئيعلاو ءاذه نيكسم اله ةراتحخاو «كولمملا يف ا 0 تابنإ وه اهضعب يقو

 :نيكسسم الم ةخستا لف امك ”"ةوقلا :تانثإ" :ةةلوقلا وأ ةخسفلا هذه. ق امك "تي :هلوقل فرخ "قرلا لاوز

 (صم) .تايالولاو تافرصتلا ىلع هب ردقي ال يک رجع وه :قرلا (يشح)
 (يشح) : لرل كلم اتع لوري ال هنكل :قرلا اهقع لاز إو هنإف ؛دلولا مأك كلملا لاوزو:يأ :كلملاو



 قاتعلا ماكحأ ٤ قاتعلا باتك

 ا و

 يل ليبس الو نقار الو يف كلم البو الوأ هاون كتقتعأو كترّرحو ” زرو

 كيلع ىل يأ رر تنأو يأ

 فاضأ ولف :غلابلاو لقاعلا ريغ نم الو .«دبعلا نم حصي الف ؛كولمت هنأب املاع نكي مل نإو :فلكم رح نم
 هابص لاح يف لاق اذإ اذكو «قتعي مل دوهعم هنونجو :نونجم وأ ىبص انأو هتقتعأ :لاق نأب ةلاحلا كلت ىلإ قتعلا

 ذفني ال هنأل ؛كولمملاب ديق "هكولممل' :هلوقو «مزلم ريغ هلوق نأل ؛دقعني مل رح وهف تقفأ وأ تغلب اذإ :هنونج وأ

 نبا كلمتي ال اميف قتع ال" :#لع هلوقل ؛هيلع قتعي مل هارتشا مث رح تنأ :ريغلا دبعل لاق نإف «ريغلا كلم يف قتعلا

 |[ 09 ١/١ :ققاقتللا زهر مفا

 هب جيرخفا فلكملاب يقو «ةتوبقي مكي ال هيف اكاش ناك ناف «قاتغإلا توبث يف اکاش نوکی ال .نأ طرتشی اذكو
 راد يف ارفاك وأ املسم قئعملا توك نيب قرف الو مئانلاو هيلغ ىمغملاو مسريملاو شوهدملاو هوتعملاو نونحملاو:يبصلا
 قتعي ال هنإف برحلا رادب ايبرح امرحم ابيرق كلم ولف «ةينلا ىلع فقوتي مل اذحلو ؛اعضو ةدابعب سيل قتعلا نأل ؛مالسإلا

 وعلو نام وااخكو جاعإل قتع برحلا رادب ملسملا وأ يمذلا هبيرق كلم ولو هلي فسوي يبأل فالح اههدنع

 (ختف) .رح تنأف كتيرتشا نإك هببس ىلع وأ كتكلم نإك .كلملا ىل

 (ئيع) .رح تنأ :هلوقك ةلمجلا ىلإ افاضم نوكي نأ هطرش يأ حصي :هلوقب قلعتم تاگ

 (نيع) .رح كهحوو رح كسأر :كلوقك ةلمجلا نع هب ربعي اهئزح ىلإ افاضم نوكي يأ :ندبلا نع هب ربعي
 ًازجتي امث قتعلا نأ وهو امهنيب نيبلا قرفلل ؛عئاش ءرجب وأ قالطلا يف امك :لقي ملو «ةلمحلا نع نعي :ندبلا نع

 قتعي الو ءرح كهجوو رح كسأر :لاق نأب هجولاو سأرلاك ةلمجلا نع هب ربعي ىلا ءارحألاو قالطلا فالخب

 رح كجرف :هتمأل لاق اذإ :هىلي فسوي بأ نعو ؛ةلمجلا نع هب ربعي ال هنأل ؛رح كلحرو رح كدي :هلوقب

 [؟؟١/١ :قئاقحلا زمر| .لحرلا نود ةأرملا يف لكلا نع هب ربعي جرفلا نأل ؛قتعي ال هدبعل لاق ولو «تقتع

 حيرص ظافلألا هذه نأل :كتقتعأو (ئييع) .قتعم تنا و يأ یھ تنا لرش اضيأ حصيو يأ :قتعمو قيتعو

 (ئيع) .هتبلغل وأ هيف اطاهعتسا س صاصتخ اال ؛قاتعإلا يف

 اهنأل ؛وني مل وأ قتعلا لئاقلا ىون "كتقعأ" ىلإ "رح تنأ" :هلوق نم ةروكذملا ظافلألاب قتعلا حصي يأ :ال وأ هاون

 رهاظلا فالح هنأل ؛ءاضق قدضي ال لمعلا نم رح هنأ وأ لطابلا رابخإلا هب تدرأ :لاق ولف «قتعلا يف حيرص

 ۳۲٠۱/۱[ :قئاقحلا زمر] .همالك لمت هنأل ؛ةنايد قدضيو

 ظافلألا هذم ىون ول يأ :هاون نإ (نييع) .كيلع يل كلم ال :هدبعل ةلوقب اضيأ حضيو يأ :يل كلم البو

 (ئيع) .ةين الب عقي :دمحأ نع ةياور يف الإ عامجإلاب اذهو «ةينلاب الإ دارملا نيعتي الف تايانك اُنأل ؛قتعلا



 قاتعلا ماكحأ ه قاتعلا باتك

 ينبا ايب ال «قيتع اي وأ رح اي وأ يالوم اي وأ يالوم اذهو «يمأ وأ بأ وأ ينبا اذهيو
 يالونم اي هدبعل لاق وأ يأ د ف ك

 Sa 5 E EES AS Ks ame û ام «قالطلا ظافلأو «كيلع ىل ل ناطلس الو يخأ ايو

 نم بسنلا تباث دبعلا نكي ملو «هلثمل هلثم دلويو هنم ربكأ ىلوملا ناك اذإ نبا اذه :هلوقب قتعي يأ :ىنبا اذيو

 نأل ؛زاحملا قيرطب ريرحتلا ىلع همالك لمح نكمأ هنأل ؛كلي ةفينح يبأ دنع قتعي ةثالثلا طورشلا هذهبف «هريغ
 ليحتسي اهيرقأ هنأل ؛قتعغي ال اقر هاررعص دلا ناك رل هنالقلا اكيفضت هيلع لسيف كيرلا بيس ةرقبلا

 قتعي ال :ليقو «فالتحالا ىلع وه :ليقف ءيدج اذه :ريغص يصل لاق ولو «ةثالثلا تلاق هبو «وغليف هنوك

 (ئيع ) .اعامجإ قتعي ال :ليقو «فالتحالا ىلع وه :ليق نبا هذه :هدبعل لاق ولاذك و ءاعامجإ

 هكلم مايقل هل ةوعدلا ةيالو نأل ؛يمأ هذه :هتمأل لاق وأ يأ :يمأ وأ (نيع) .يبأ اذه :هدبعل لاق وأ يأ :يبأ وأ

 اذه :هدبعل هلوقب اضيأ قتعي اذكو يأ ] :يالوم الفرو بو هيلع ققع بسلا كنة بوق ذب حلق

 ناك حيرضلاب قحتلا امل هنآلو ؛لفسألا ىلوملا نيعتفا ءهيلغ ارا نأ همالك ةقيقح نأل [(نييع) .يالوم

 هب داري هنأل ؛ةينلاب الإ حصألا ىلع قتعي مل يكلام اي وأ يديس اي :لاق ول هنأل ؛ىلوملاب ديقو ءرح اي :هلوقك
 (حتف «ئييع) .ةثالثلا تلاق هبو «ةداع اهنا هنأل ؛يالوم اذهب قتعي ال 3 :لاقو «ميظعتلا

 ىلإ جاتحي الف هيف حيرص هنأل ؛قيتع اي :هدبعل لاق وأ يأ :قيتع اي وأ (نيع) ج اي :هدبعل لاق وأ يأ :رح اي

 (ئيع) .فصولا ةظحالم نود هراضحتسا هدارم نأل ؛قتعي اه داف ملل املع ظفللا اذه ناك اذإ الإ ةينلا

 ناك نإف «هروضح بلطب ىدانملا مالعإل ءا نأل ؛"يحأ اي"و "يبا اي" ب قتعلا حصي ال يأ :ینبا ايب ال

 ؛مالعإلل درج نكي مل نإو "رح اي" يف امك هل اقيدصت فصولا كلذ قيقحت نمضت هتهج نم هتابثإ نكي فضوب

 :هدبعل لاق ولو ءبسنلا فورعم دبعلا ناك اذإ ام ةلأسملا لحم نوكي نأ يغبنيو «ظفللا اذهب اهتابثإ نكمي ال ةونبلاو

 هلوقب اضيأ حصي الو يأ :يخأ ايو (حتف «ئيع) .هسفن ىلإ هفضي مل هنأل ؛قتعي ال ةينب اي وأ يب اي وأ نبا اي

 وأ یون كيلع يل ناطلس ال :هلوقب قتعي ال يأ :ناطلس الو (ط) .اغاخإ قش ال نينب هذه. وأ يخ اذه :هدبعل

 ديلا لات لس نئلو «بتاكملا يق امك «كلملا يفن مزلتسي ال اهيفنو «ديلا نع ةرابع ناطلسلا نأل ؛وني م

 ناطلس الا و "كيلع يل ليبس ال" نيب قرف ال هنأل ؛ةينلاب عقي :ةثالثلا دنعو «ربتعي الف لمتحلا لمتحم وهف قتعلاب

 (حتف) [۳۲۲/۱ :قئاقحلا زمر] .اضيأ انع ةياور يهو ”كيلع يل

 ظافلأب قتعلا عقي ال يأ [(ط) .ىون نإو ةي ىأ اعيرص :قاللطلا ظافلأب قضي ال اذكو يأ ] :قالطلا ظافلأو

 :دمحأو يعفاشلا لاقو «قتعي ال نئاب تنأ وأ ةقلطم تنأ :هتمأل لاق وأ قلطم تنأ وأ كتقلط :لوقي نأ لثم قالطلا

 نوكي الف «حاكنلا كلم وهو «نيكلملا ندأ ةلازإل تعضو ظافلألا هذه نإ :انلق ءقتعلا ىون اذإ قالطلا ظافلأب عقي

 (صلختسم) ۳۲۲/١[ :قئاقحلا زمر] .قالطلا تايانك رئاس يف فالخلا اذك و «نيميلا كلم وهو ءامغالعأل ًاليزم



 قاتعلا ماكحأ ٦ قاتعلا باتک

 ايبص كلاما ناك ولو مرحم بيرق كلعو رح الإ تنأ امي قفعو ءٌرحخلا لفف تنأو
 هبيرق يأ

 ا ا مل هركبو < «منصللو ناطيشللو ا هجول ريرحتبو ءان ونحت وأ

 منصلل رح تنأ :لاق نأب

 نوكت دق يهو امهنيب ةلثامملا تبثأ ةنأل [(ئيع) .رحلا لثم تنأ :ةدبعل هلوقب قتعي ال اذكو يأ |:رحلا لغم تنأو

 ؛رصحلاب "رح الإ تنأ ام" :هدبعل هلوقب دبعلا يأ :خل! قتعو (نييع) .كشلا ةين الب قتعي الف ةصاخ نوكت دقو ةماع

 كلم اضيأ قتعلا عقي يأ رح تنأب :هلوق ىلع فطع ةفاضإلاب :كلمبو (يع) .هوحولا غلبأب ةيرحلا تابثإ هيف نأل

 (ييع) .هل بيرقلا لجرلا
 اههدحأ وأ نيوحألاك دحاو لصأ ىلإ نايلدي نيصخش لك وهو مرحلا محرلا اذ هب دارأ |:هرحم بيرق كلمبو

 دنعو «هيلع قتع هنم مرح محر اذ لجرلا كلم اذإ يأ |( قيع) .خألا نباو معلاك ةطساو ريغب رخالاو ةطساوب

 ةوخاإلا ةبارق فو هيف قتعي :كلام دنعو «نيدولوملاو نيدلاولا لثم كلذو ؛دالولا ةبارق يف الإ قتعي ال كلي يعفاشلا

 باو رمع نع يورو ا دواد وبأ هاور "رح وهف هنم مرح محر اذ كلم نم" :#لع هلوق انلو ءطقف تاوحألاو
 تامعلا نيبو لاوخألاو مامعألا نبك ےک م رع مر ود قتعي الو كلذك نيعباتلا نم ريثك نعو «هلثم اف دوعسم

 (حتف) ["؟/١ :قئاقحلا زمر] .اعامجإ عاضرلاو ةيرهصلا تامرحلاك محر ريغ مرح الو تالاا
 يبرحلا نأل ؛هب انديق امنإو ءانراد يف ارفاك وأ املسم كلاملا ناك ءاوس ؛هانيور يذلا صنلا قالطإل :خل! ايبص كلاملا

 برتلا راد يق هبيرق كلم ول ملسملا اذك و. كلم تسوي أل فالح امهدنع.قتعي آل. بزل راد: فا هييرق كلم ول

 ةبقر كلام“هنإ :لوقي وخ «هدنع قتعي تعي و ءامهدنع قتعي م تیما راق يف اديغولسملا وأ يبرحلا قتعأ ول اذكو ؛قتعي ال

 هدي لازأو هليبس ىلحخ ول يح هرهقو هدي تحت هنأل ؛هديب قرتسم هناسلب قتعم هنإ :نالوقي امهو «قتعلاب هتلازإ كلميف

 (ينيع «حتف) .ءاايتس الاب قاقرتسالا لحم اسيل امال ؛ع امج إلاب قتع ايمذ ا ام: دعا داك نإو یک

 ن ارا د اناس انوه ف ايه ثا ولا دل احر ناك اذإ هبيرق كلمتب قتعي عي هلبق ام. لصاو :انونجي وأ

 هاضرل يأ هللا هجول ريرحتب اضيأ قتعلا حصي يأ رح تنأب :هلوق ىلع فطع :ريرحتبو (ييع) .مالسإلا راد
 (ئيعيط) .هللا ءاضرل رخ تنا :لاق نب

 سنألا نيطايش دحاو [(نيع) .ناطيشلل رح تنأ :لاق نأب ناطيشلل ريرحتب قتعلا حصي اذك و يأ ]:ناطيشللو

 رفكو مثأ نإو ءكله نع طاش نم ناك نإ ةدئاز وأ ءريخلا نع دعب نطش نم ناک ةيلصأ هيف نونلاو «نجلاو

 ىلإ افاضم هلهأ نم هرودصل ؛امهيف ريرحتلا حصو رفك منصلاو ناطيشلا ميظعت نأل ؛ميظعتلا دصق دنع قاتعإلاب

 (حتف)[ ۳۲۳/١ :قئاقحلا زمر] .قتعلا لمتحي ملو :ةهجلا ةيمست تغلو دفنف «ةيالو نع هلحم
 هلو :عيجلم ريغ وأ ءوضعلا وأ سفنلا توف هنم فاخي ام وهو اهيل ناك ءاوس هركب قتعلا حصي يأ :هرکبو

 اذه نأل ار ناك اذإ ةياعسلا بحب ملو «هل ءالولا نوكي كلذ عمو a وأ ناك ارسم هركملا نمضي نأ

 .راضعإلاو راسيلاب فلتخي ال وهو «فالتإ نامض



 قاتعلا ماكحأ ش 5 قاتلا ف

 هرّرح نإو ءاقتع الماح رّرح ولو حص طرش وأ كلم ىلإ هفاضأ نإو ءركسو
 لمحلا يأ قتعلا فاضأ يأ

 اذإ حصي يأ [(ييع) .قالطلا باتك يف رم دقو امهيف قتعي ال :ةثالثلا دنعو «ناركس وهو هقتعأ نأب] :ركسو
 ‹«فرصت هعم حصي ال ءامغإلاك وهف رطضملا برشك حابم نم ناك اذإ امأ ءمرحم ءيش نم ناركس قتعملا ناك

 :قالطلا ي نساك" هل ىلإ انابطم هلهأ نم ريع نكرلا نأ اهيف قانعالا ةع هوو قاع لو قاط الا

 (حتف «صلختسم)
 فاضأ نإ يهف يتآلاب فم كلا رك يمسي قو مالكم هع يفف تفلتخا نتملا خسن نأ ملعاو :هفاضأ نإو

 فرع امل لاحلل قتعي هنإف نآلا هكلم يف هنأ لاحلاو رح تنأف كتكلم نإ وحن نم هب زرتحا لبقتسم كلم ىلإ قتعلا

 (حتف) .زيجنت نئاكلاب قيلعتلا نم
 يأ :طرش وأ (ظ) .رح تنأف كتيرتشا نإك كلملا بيس ىلإ وأ رح .تنأف كتكلم نإ :لاق نأب :كلم ىلإ

 افالخ طرشلا دوج و دنع قتعيف قيلعتلا حص :حص (قيع) .رح تنأف رادلا تلخد نإ :لاق نأب طرش ىلإ هفاضأ

 (ٰييع) .كتقتع وأ ةرح تنأ :لماح يهو ةمأل لاق نأب :الماح (ييع) .كلملا ىلإ ةفاضإلا يف كلي يعفاشلل

 رثكأل وأ رهشأ ةتس نم لقأل تدلو ءاوس اقلطم همأ قتعب قتعي لمحلا نأ لصاحلاو هوني مل وأ امهقتع ىون يأ :اقتع

 درحم. عقو نإو «هيبأ يلاوم ىلإ أدبأ هئالو لقتني الو قتعي رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نأب ةلاصأ هيلع قتعلا عقو نإف

 :هكللب فسوي يبأ نعو «هيلاوم ىلإ هنبا ءالو رجني هدعب بألا قتعأ اذإ نكل ءاضيأ قتعي رثكأل تدلو نأب همأ ةيعبت

 تام ولو «ةدعلا هب يضقنت هنأ ىرت الأ «ماكحألا قح يف لصفنملاك هنأل ؛دلولا قتعي ال مألا قتعأف دلولا رثكأ جرح اذإ

 (حتف) ["؟/١ :قئاقحلا زمر] .رثكألا ج ورح لبق تام اذإ ام فالخب «ثري ةلاحلا هذه يف

 كنطب يف يلا ةقلعلا وأ ةغضملا :لاق وأ رح كلمح :لاق نأب ةصاخ لمحلا قتعأ ول يأ :طقف قتع هررح نإو

 هيف نأل ؛لمحلل اعبت الو قاتعإلا اهيلإ فضي مل امنأل ؛ةلاصأ اهقاتعإل هجو ال ذإ ؛لماخلا نود ونه قتع رح

 لحج لمحلل اع مألا نورك اهتم راك لآل گا اعبي لسألا ترکی نأ يلقعلا عضولا نأل ؛عوضوملا بلق

 هدرفأ اذإ قتعي نألف مألل اعبت قتعي اذهو ءقتعلل لحم لمحلاو «قتعت الف عوضوملا بلق وهو ءزجلل اعبت لكلا

 |[ ١ :یتاقلا دهر] .ىلفأ

 الو عيبلاو ةبها يف طرش ميلستلا ةردقو ضبقلا :انلق ؟هيف عيبلاو ةبهلا حصت ملو لمحلا يف قتعلا حص اذامل :ليق نإف

 نم لقأل هتدلو اذإ قاتغإلا تقو لمحلا مايق فرعي امنإو اقرتفاف قتعلا ف طرشب سيلو لمحلا ميلست ىلع ةردق

 يف هدوجوب نقيتلا مدعل ؛قتعي مل تقولا كلذ نم رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو نإو «تقولا كلذ نم رهشأ ةتس

 (صلخختسم) .قاتعإلا تقو اهنطب



 قاتعلا ماكحأ ۸ قاتعلا باتك

 دلوو .ةباتكلاو نالا ريبدتلاو قّرلاو ةيرحلاو كلملا يف ّمألا عبتي دلولاو
wê 

 اهفاصوأ يف مألا عبتي ال هنأل ؛ىلوأ ناكل دلولا لدب نينجلاب ا امحلاب فنصملا ربع ولو :مألا عبتي ب دلولاو

 هححوو (قتعي دي ةدال ولا دعب مألا ققغا ول نيح ةرك داغ أ يف اهعبتي الف عضولا دعب دلولا امأو ءلمحلا ال

 بسن تبث اذهلو ؛اهبناج نم هب نقيتم هنألو ؛مألا بناج ححرتف اهيا اکیس اركي باح نأ ؛مألل و

 ؛اهعاذغب ىذغتي يح امكحو ايسسح اهنم وضعك لاصفنالا لبق هنألو ءاهثريو هدر خي س ةنعالملا دلوو انزلا دلو

 بناج ربتعي اذك ۾ «حح را اهبناح ناكف ءامل اعبت تافرصتلا نم امهريغو قتعلاو عيبلا يف 1 لخديو ءاطاقتناب لمتنيو

 زوو «لك ؤت هع تناك ادإ لك ۇي (ةريغ وأ لوكأملا ناب وأ ءىلهألاو يشح ىلا تفل اذإ ىح مئاهبلا يق م ألا

 نمل ق ةروك ذملا فاصوألا ٤ مألا عبتي لمحل ا نأ لصاحلاو اش ةيحضألا زوجي ا هما تناك ادا هب ةيحضألا

 (حتف «ئييع) .ن نيدلا يف نيوبألا ريح عبتيو ءرهتشت ال مألاو «فيرعتلل هنأل ؟ب بسنلا يف بألا عبتيو

 (ييع) .اهبناح كانها اة ادق قلتم ا وداعه أ ارق ام آب :كلملا يف

 (ئيع) .انركذ امك لمحلا اهعبتي لماح يهو اهررح نأب ةيرحلا يف اهعبتي يأ :ةيرحلاو

 (ئيع) .اهلثم قيقر اهدلوف ءاهدلوب اهنم اهجرخأو برحلا راد نم ةأرما رسأ نأب قرلا يف عبتيو يأ :قرلاو

 (ئييع) .هيف اهلمح اهعبتي هتمأ ريذأ نأب :ريبدتلاو

 (ئييع) .هلام عيمج نم لنامتعي نوما تام اذإف عفمأ مكح 2 دلولا نوحي لحجر نم هدلو مأ جوز لاب :داليتسالاو

 (نييع) .ةباتكلا يف اهلمح اهعبتي ةمأ تناك نأب :ةباتكلاو

 هضراعي ال هيلع قتعيف هئام نم قولخم هنأل ؛رح اهديس نم هنوك لاح ةمألا دلو يأ :رح اهديس نم ةمألا دلوو

 اهبناج انحجرف ةضراعملا تققحتف اهديسل كولمم اهءام نأل ؛ريغلا ةمأ فالخب هل كولمم اهءام نأل ؛ةمألا ءام

 هنم ئثتسي نكل «هدال وأ ةيرح ط رتشا اذإ الا هب هملعل كلذب يضر دق جورلاو (قتعي مَ اس ار ناوكي اي :انلقو

 اذهلف هب ضري مل دلاولا نأل ؛ةميقلاب رح اهنم هدلوف ةنق يه اذإف ةرح اهنأ ىلع ةأرما جوزت اذإ يأ ءرورغملا دلاو

 (حشف) [©14/1 :قئاقحلا زمر] .مالل عبي ال



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۹ قاتعلا باتك

 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب

 یا قير ةياكلاك رهو قد ايف نإ سو ةلك قاعي زدی عب نیما نم

 ضعبلا قتعم يأ هتسيق نم

 عليو ءارسوم ول نمضي وأ امه ءالولاو و تسمي نأ رر نأ هكيرشلف بیست

 ققفملا ىعسي ماد اه نيهجولا يف نيكيرشلل هبيصت ةميق ف دبعلا اشا اا نيب. رايخلا ك تشم ع نس

 E ل O ل O ل صمم ل مسا يس م ل ê aê aê ak Û «دبعلا ىلع هب
 ىدأو نمض يذلاب يأ

 نأب :هدبع ضعب 14/١”*[ :قئاقحلا زمر] .هلك قتعي وأ هيلع رضتقي له هماكحأ نايب يف يأ :دبعلا باب

 [ 9/1 :قفئاقحلا رمز] .ةفضتا وأ هيلث وأ هعبرا قيعأ

 ةفينح يأ دنع ةياعسلاب لكلا نع كلملا لاوز ىلإ قتعلا رخأتيو «ضعبلا نع كلملا لوزي لب هضعب الو :هلك قتعي مل

 :E قاتغإلاو كلملا ةلازإو .قتعلاو قرلا :ةعبرأ كايقآ اهو :ةتاكملا راسو تفاينس ن اهر تاك اذ

 قتعلا تابثإو «هدنع كلملا ةلازإ قاتعإلاو ءاعامجإ ئزجتم كلملا ةلازإو «ناءزحتي ال قتعلاو قرلا نأ وهو :ةعبرأ
 ئعم.أزجتي ال :اههدنعو .كلملا ةلازإ قاتعإلا ذإ ؛قتعأ ام ىلع رصتقيف «هدنع ئرجتم قاتعإلا نأ هلصأو ءامهدنع

 قاتعإلا أزجتي الف «ناءزجتي ال امهو «قرلا طاقسإ وأ قتعلا تابثإ امإ هنأل ؛لكلل قاتعإ ضعبلا قاتعإ نأ

 .ئرجتم ريغ وهو قرلا لاوز بجوي :امهدنعو «ئزجتم وهو «هدنع كلملا لاوز بحوي قاتعإلاف «ةرورض

 روصتي ال هيف ةيرحلا لوزن وهو همكحو ةلعلا وهو لبق تاذ نأل ؛عامجإلاب أزجتي الف قتعلا وأ قاتعإلا سفن امأو
 امهعامتجا روصتي الف «ةيمكح ةوق ةيرحلاو «يمكح فعض هنأل ؛عامجإلاب أزجتي ال قرلا اذكو «يزحجتلا هيف
 ضعبلا نع هكلم لاز 59 :ناک اس ىلع اقيقر هلك لف قرلا بئاج ربتعا ةفينح وبأف ءدحاو صخش يف

 :لاق ولو «ةثالثلا تلاق هبو ءارح هلك راصف ةيرحلا باح اريتعا امهو ءارح ضعبلا كلذ نكي ملو هقتعأ يذلا
 م مهسلاب ةيصولا يف امك هسدس قتع ءرح كنم مهس :لاق ولو «نايبلاب رمؤي رح كنم ءزج وأ رح كضعب

 (حتف ؛ئيع) .لكلا يف هلك قتعي :امهدنعو «هدبع
 هلك هنأل ؛كظم ةفينح يبأ دنع :بتاكملاك وهو (ئيع) .ةدحاو ةعفد هلك قتع ىدأ اذإف «هتميق نم :يقب اميف

 الو ثري الو هتداهش لبقت ال نح ابتاكم هلازنإب نيليلدلاب لمعف هيلإ قتعلا ةفاضإب هضعب نع كلملا لاز امنإو قيقر

 دوجوم وهو «ضعبلا يف ةيرحلا ع وقول ةياعسلا بجوأ ىلوملا نأل ؛قرلا ىلإ دري ال زجع اذإ هنأ الإ جوزتي الو ثروي
 ام ىلع ءانب هعيمج يف عقو قتعلا نأل ؛نويدملا رحلاك وه :امهدنعو «ةدوصقم ةباتك بتاكملا فالخب ءزجعلا دعب

 (صلختسم) [؟١/55 :قئاقحلا زمر] .هيلع ةياعس الو يشي يعفاشلا لوق وهو «مدقت

 ناك ول يأ :ارسوم ول (ئيع) .كيرشلل هبيصن ةميق قتعملا يأ :نمضي زا (ئييع) .هبيصن قتعي نأ امإ :ررحي نأ
 ظر سلا بيض تق ردف اگلا توكي ناب اينغ عملا



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب 1 قاتعلا باتك

 Kê ه3 معو SKS Î ايه ىعص هيحاس بعت نس اک دنهش ولو «هل ءالولاو
 دبعلا يأ نيكيرشلا نم

 ةياعسلا وأ ءراسيلا عم نامضلا الإ هل سيل :الاقو «ةفينح يبأ دنع هلك اذهو قتعملل ءالولا نوكي يأ :هل ءالولاو

 يفو «كلذك رسوملا يف :ةثالثلا دنعو .نيهجولا يف قتعملل ءالولاو يشب دبعلا ىلع قتعملا عجري الو ءراسعإلا عم
 قاتعإلا ؤرحت :امهدحأ :نيلصأ ىلع بم اذهو «هقتعو هتبهو هبيصن عيب كيرشللف «ناك امك هكيرش ىقبي رسعملا
 :هتميقل قتعي لجرلا يف 3# هلوقل ؛عنمب امهدنعو «هدنع ةياعسلا عنمب ال قتعملا راسي نأ :ئاثلاو «هنايب رم دقو همدعو

 تبسبتحا هنأ :هلو «ةكرشلا قانت ةمسقلاو «مسق ' ارخآلا ةضخ ع ىف سس اريل ناك فاو نع اغ ناك نإ"

 ىلعف «هب غبصنا يح «هريغ غبص يف هتقلأو ناسنإ بوثب حيرلا تبه اذإ امك هنمضي نأ هلف .دبعلا دنع هبيصن ةيلام

 :ةيفستتسيفا قق ديعلا نأ ريغ انه اذكف اس نا اربع یا حام

 هس وبلم نم :هيلإ جاخج امغ ًالضاف رخآلا بيصن' ةميق لالا نم كلب نأ وهو. قالا راسي ال ريسيتلا ربتعملا مث

 ؛لاحلا مكحي هيف افلتخا نإو «ربتعي ال رسعأ وأ هدبعل رسيأ ول نح قاتعإلا موي هلاح ريتعيو «هانكسو هلايع ةقفنو

 يف افلتخا نإو ءركنم هنأل ؛قتعملا لوق لوقلا نوكيف «لاوح 11 یف نا ام لاو امرا نو رم لإ

 ةن الغلا تع سس ؛قتعملل ٠ لوقلاف اكلاه ناك نإ ؛لاحلل توشي املاق ناك نإف لا و دبعلا ةميق

 قتعأ نم" :ةتلع هلوقلو «يراحبلا هاور «"قتعي مث هيلع موق ارسوم ناك نإف نينثا نيب ادبع قتعأ نم" :اكتع ل
 هع کز یکن هور ناساف لدع کی چ دينلا نوه دينا ناک رکی ا ف دکار ديع یارک

 .ملسمو يراخبلا هاور «' قتع ام هنم قتع دقف الإو
 هب يعستساو هيلع عوق الإو «لام هل ناك نإ هلام يف هيلع هصالخف كولمم يف هل اصقش قتعأ نم" :هَيِلَع هلوق انلو

 توب ىلع :عرخ نبا لاقو «كلذب ةياعسلا تبق ةملسمو يراحبلا اورا ءرمألا هيلع ددشي ال أ "قوقشت ريغ

 يف لاق يع هنأل ؛ لول اك ىلا يع هيأ لا طش لاا ا هيو مي سيلو ءايباحص نوثالث ءاعستسالا

 هقتعب امإ ءكلذ دعب قتعي عي هنأ ىلع لدف ءيحارتلل "مث ف 'قفعي مث اهيلخغ موق ارسوم ناک كاف لوألا تيدا

 بيترتلا يفانت ال يهو واولاب "هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأ" :يناثلا ثيدحلا يف لاقو «ةياعسلاب وأ

 امي ةدتعملا ةياورلا عقي مث "قتع ام هنم قتع دقف الإو" :هلوقو ثيداحألا نيب اقيفوت هيلع هانلمحف «يحارتلا الو
 «هلبق نم عفان هلاق وأ «تيدحلا يف عيش وهأ يردن ال :ديعس نب ىجيو بويأ لاق يح ,الكلَع هلوق هنأ تاقثلا

 ["؟١/5 :قئاقحلا زهرإ .ةبوذكم يه :"يلحملا" يف مزح نبا لاقو

 نيرسوم نيكيرشلل يأ ] :امه ىعس (ط) .هنم كبيصن تقتعأ :هكيرشل امهنم دحاو لك لاق نأب :هبحاص اسميصن

 لكل ىعس «هبحاص ىوعد ىلع امهنم لك فلحي نأ دعب يأ [(ييع٬ط) .امه ءالولاو «نيفلتخم وأ نيرسعم وأ اناك

 ىلع هلوق لبقي الف «بتاكتلاب هسفن ىلعو قتعلاب هبحاص ىلع دهشي امهنم دحاو لك نأل ؛هبيصن يف امهنم دحاو
 - اذا ناك نإو هيتاكم وهف اقداص ناك نإ هنأل ؛هب نقيتلل هيعستسيف «هقاقرتسا هب عنتميو هسفن قح يف لبقيو هبحاص



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١١ - قاتعلا باتك

 هفصن تع ردي مو ىضمو رخآلا سكعو ادغ نالف لعفب هقتع ايهدحأ قلع ولو
 ك رتشملا دبعلا قتع يأ

 AEE HOR .دحاو قتعي مل هددبع قتعب ٍدحاو لک فلح ولو ءامه هفصن يف ىعسو

 اعاجإ نيدبغلا نم نيلح رلا نم امه ءالولاو نيكيرشلا هتميق فضن يف يأ دبعلا

 نيرسعم اناك نإ :الاقو ءراسيلاب لطبي ال ءاعستسالا قح نأل ؛هدنع راسعإلاو راسيلاب كلذ فلتخي الو «هدبع وهف =

 رز لاق ديو ةانعدحلا قاتعإ ىلع اقم يخ وقوم ل زلاو وير سوم اناك نإ ا ارسم اها قاق وأ مسي

 (حتف «ييع) .نالوق امهنم لك بيصن قتع يفف ءالكن وأ افلح ول :ةثالثلا دنعو ءامحل ءالولا :مامإلا دنعو
 تقو دارملاو ليلقتلا ليبس ىلع نالف لعفل فرظ :ادغ (ط) .رح تنأف ادغ رادلا ديز لحد نإ :لاق نأب :نالف

 ملعي مل يأ :ردي حلو (نييع) .رح تنأف ادغ رادلا ديز لحدي مل نإ :لاق نأب :رخآلا سكعو (يشحم) .نيعم
 (ط) .امهدحأ تنجب نقيتلل دبعلا نقضن يأ :هفصن قتع (نيع) .ال مأ رادلا ديز لخدأ

 دبع اسم رعألاو اسوم انقالسأ وأ نورم وأ نيرسوم تاک يازس اقلطم ًافاصنأ :امه هفصن يف ىعسو

 يف ىعس نيرسعم اناك نإ :فسوي يبأ دنعو «هدنع دبعلا ىلع ةياعسلا بوجو عنمي ال قتعملا راسي نأل ؛ةفينح يبأ

 ةةياعسلا نب أربتي امهنم دحاو لك نأل ؛ءىش يف امهنم دحاول عسي مل نيرسوم ناك نإو ءامحل هتميق فصن

 اريموع انقالسأ هاك ناو شسوي يبأ دنع ةياعسلا بوجو عنمي قتعملا راسي نإف ةكيرشا ىلع نامضلا يعديو

 دبعلا ةياخش نم آرتيو «ةكيرش ىلع نامضلا يعدي رسعملا نأل ؟رسوملل .هتميق عبر يلا ىعس ارسعم رخآلاو
 عمو «رادقملا يف مامإلا عم فسوي وبأف «هتصح يف هل ىعسيف «دبعلا ىلع ةياعسلا يعدي رسوملاو «هقح طقسيف
 .راسعإلاو راسيلا رابتعا يف دمحم

 عم هب ءاضقلا نكمي الف «لوهجب ةياعسلا فصن طوقسب هيلع ىضقملا نأل ؛هتميق عيمج يف ىعسي :دمحم دنعو
 «هفالخب نقيتلا عم هب ءاضقلا زوجي الف «دبعلا نع ةياعسلا فصن طوقسو امهدحأ ثنحب انقيت انأ :امملو «ةلاهجلا

 يف ىعسي نيفلتخم اناك نإو «ءيش يف امهنم دحاول عسي مم نيرسوم ناك نإو «نيرسعم ناك اذإ اميف اذهو

 (نيكسم) و وس
 (ئيع) .ةقباسلا ةلأسملا يف امك امهدحأل امهنم دحاو لك امهيلع افلخم نادبع امه ناك نأب :هدبع قتعب

 لاقو ءرح يدبعف ادغ رادلا نالف لحد نإ :امهدحأ لاقو نالحر نيكيرشلا ناكم ناك ول يأ :دحاو قتعي مل
 نأل ؛ًاعامجإ امهنم دحاو قتعي الف ال مأ لختد ملعي لو دغلا ىضمف رح يدبعف ادغ رادلا نالف لخدي مل نإ :رخآلا
 هل ىضقملا نإف دحاولا دبعلا يف ةقباسلا ةلأسملا فالخب ءاضقلا عنتماف «ةشحافتم هيلع يضقملاو هل يضقملا يف ةلاهجلا

 ةلأسملا هذه فو «لوهجلا مولعملا بلغف ءامهنم ثناحلاو «دحاو لوهخبلاو مولعم ةياعسلا فصن طوقسو ةيرحلاب
 ناك اذإ ام اذه لكشي الو «كلذل ءاضقلا عنتماف «هيلع يضقملاو هل يضقملا يف بلاغلا وه لوهجا نأل ؛سكعلاب

 - ؛ةرح ةمألاف لحدي مل نإ :رخآلا لاقو ءرح دبعلاف مويلا رادلا نالف لحد نإ :امهدحأ لاقف «ةمأو دبع امهنيب



 دحاو لك نأل ؛لوهجم هيلع يضقملاو قتعلاب هل يضقملا نأ عم امهنم دحاو لك قتعي ءال مأ لخدأ فرعي ملو -

 ثئاحلا وه رحآلا نأ معزي امنهتم ڈک نإف «ةقباسلا :فالخب «ثناحلا وه هكيرش نأ هفعزل هبيضن داسفب رقأ امهنم

 امهنم لك ىلعو ءرخآلا دبع ةيرحب امهنم لك رارقإل ؛امهيلع قتع اضياقت ول نح بيصن هيف هل سيلو «هدبع يف

 انتلأسم يف نيدبعلا ىرتشا ولو ءامهرارقإب عيبلا دسفقف ءدبعب ارح ىرتشا هنأ معزي امهنم الك نأل ؛ىرتشا ام ةميق
 يف لويغدلا لبق يترخقملا مغزو.ءاديع عاب هنأ امهنم لك معزل ؛نيعئابلا دحأ ثنحب املاع ناك نإو زاح دحاو لجر

 رمؤيو هسفن قح يف ربتعم همعز نأل ؛امهدحأ هيلع قتع هكلم يف اعمتجاو ءارشلا حص اذإف «ربتعم ريغ هكلم

 (صلختسم) ١//71[ :قئاقحلا زمر| .نايبلاب

 ادلو:تدلوق:ةمغ نبا ةمأ جوزت ناب :ثرإب كلمتلا تاك ءاوس مرتع محو يذ لك يف مكحلا اذكفا عبا كلم ولو

 «رخآ عم :هلوقو «راهمإب وأ ةقدصب وأ ةيصوب وأ ةبهي وأ ءارشب وأ ؛هل رحآ مع نباو اهحوز هثروف اهديس تام مث

 نم دارملاو ءهيلع قتعيف هبيرق صقش كلم ةنأل ؛"ةلظح 3-0 :هلوق و ا هالبق دحاو دقعب رخآ لحر عم ي

 نمضي مل' :هلوقو «قافتالاب أزجتي ال هنأل ؛قتعلا ةقيقح هب دري ملو كلملا لاوزو هرثأ توبث "هظح قتع" :هلوق

 .ةفينح يبأ دنع اذهو «ملعي مل وأ هكيرش نبا هنأ رحآلا ملع ءاوسو ءارسعم وأ ارسوم ناك ءاوس "بألا

 هتعمل فست قب نالا سيم ارب ناک ةو رر 816 نإ هعببقا ىست تيرآلا ريق ق بألا نسعي فک
 هنأ :اممل «بابسألا هذمي هاكلمت هفصن كلم نإ هدبع قتعب امهتدحأ فلح ول فالخلا اذه ىلعو «هيبأ كيرشل

 ؛هاثرو اذإ ام فالخب ءةرافكلا نع هب ئرجي اذهو ءهل قاتعإ بابسألا هذه ةرشابم نأل ؛قاتعإلاب ةبيضن دسفأ

 وهو «قتعلا ةلع يف ةكراش ثيح هبيصن داسفإب يضر كيرشلا نأ :هلو «هيف هل رايتخا ال يربح ثرإلا نأل

 (حتف «ييع) :ءيشب قتعي ال :ةثالثلا دنعو «هبابسأ ةرشابم

 يأ :هظح قتع (نيع) .ثرإلا وأ راهمإلا وأ ةيصولا وأ ةبلا وأ ةقدصلا وأ ءارشلاب رحآ لحجر عم يأ :رخآ عم

 مادعنال هكيرش بيصن دبعلا يأ :نمضي ملو (نيع) .ملعي مل وأ هنبا هنأ رخآلا ملع مرحم محر يذ كلي بألا بيصن
 .ءاش نإ بألا نم نامضلا ذخأي يأ ؛لوعفم بألاو «نيمضتلا نم]:بألا نمضي نأ هلف (نييع) .هنم هيف يدعتلا

 نإ رايخلاب يبنجألاف ءرسوم وهو ءرخآلا هفصن بألا ىرتشا مث نبالا فصن ىرتشاف يبحألا أدتبا نإو يأ [(ييع)
 هتيلام سابتحال نبالا ىعستسا ءاش نإو «قتعلا ةلع يف هكر اشي مل ثيح هبيصن داسفإب يضر ام هنأل ؛بألا نمض ءاش

 بوجو عنمي راسيلا نأ ىلع ءان هتميق فضن بألل نمضي ؛يبيحألل رايح ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هدتع

 (حتف «صلحختسم) .رايخلا يف فالتخالاو «قافتالاب نامضلاف ءرم امك امهدنع ةياعسلا



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۳ قاتعلا باتك

 نيرسومل بع .هعئابل نمضي ال هلك كلمب نمم هنبا فصن ىرتش ا نإو ,يعستسي وأ
 ةفينح ىبأ دنع اكيش بالا يأ نبالا لك يآ ا

 ال اربدم هثلث قتعملا ربدملاو ءرّبدملا تک اسلا ي وجا هررحو دحاو هربد
 هتميق ثلث ىأ ال وأ مهنم

 .نمض ام

 اذإ يأ :هعئابل نمضي ال (نيع) .بألا نم يدعتلا دوجوب فصنلا يأ هبيصن ةميق يف نبالا يأ :يعستسي وأ
 عئابلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ائيش هعئابل بألا نمضي ال نبالا لكل اكلام ناك يذلا عئابلا نم نبالا فصن لحجر يرتشا

 وهو «نيكيرشلا دحأ نم هوبأ هارتشا ولو «نامضلا هيلع بجي ارسوم بألا ناك نإ :الاقو «عيبلا وهو ةلعلا يف هك راش

 هل برش عيب چور اک اک ریو ی عافك هاجت قلو اعا تامضألا تول مر
 (ضلختسم) e :قئاقحلا زمرإ .ثرإب اهاكلم اناك نإو ناك ام فيك هكيرشل فصنلا نامض

 هربد :نيرسوم رفن ةثالث نيب دبع ةلأسملا ةروص [(ئيع.ط) .ةثالث مهو مهل كولمب يأ ءارلا رسكب] :نيرسومل دبع
 ريدملاو .ءاتق هتميق ثلث ربدملا نم نامضلا تكاسلا ذخآي نأ هيف مكحلاف «ثلاثلا تكسو: ءرحآ هررحو ءدحاو

 نأ نامضلا يف لصألا نأل ؛قتعملا نمضي نأ تكاسلل يأ هل | نيل واروع هو لا ها كلك ىلا نع لعاب

 ؛ةرييدعلا تقو كالم لإ كللم نم للل اباق توكل ةريادملا نيمضت' قا قفحتي اف اذهو (ةضواعم نامش نوكي

 ناكف كلم ىلإ كلم نم لقنلا لبقي ال هنأل ؛ريبدتلا لحأل قاتعإلا ف كلذ نكمي الو «كلذ دنع انق هنوكل
 ترف ىلإ ةزاعإو ترا و اتسم نم هقنح لبق اكس ناك رفا نكل قالت تاس هيف نالا

 ةناللث عفانملا نأ ؛انق هتميق ثلث ربدملا نم تكاسلا لح اپ امنإو «فالتإلا نعم اذهو «كلذ لك هقتعب عنتماف

 وهو نمض ام ال اريد دبعلا ثلث قتعملا نم ذخأي ربدملاو «عيبلا تاف ريبدتلابف «عيبلاو مادختسالاو دولا :ع اونأ

EENةعست ربدملا نمضي تكاسلا نإف القم ارانید نيرشعو ةعبس تناك اذإ دبعلا ةميق نأ :هحیض وت » 

 ىلخ اعقاو قاتغاإلاب فالتإلا ناك و قعست هتم كتفلث' رييدتلابو نقلا يق انلث ربدملا ةنميق ةا س حمضي ريدللاو

 هنمضي الو ءطقف ةتسلا كلت قتعملا ربدملا نمضيف «ةتس اهثلثو ءرشع ةينامث يهو «نقلا ةميق الث يهو ربدملا ةميق
 .تكاسلا بيصن يه يلا ةعستلا

 هيكيرشل نمضيو «لطاب قتعملا قاتعإو «ةرم لوأ هربد يذلل ًاربدم راص هلك دبعلا :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو
 أرجتي ال :امهدنعو .كلملا ةلازإ هنأ يعم دج هدنع أزجتي ريبدتلا نأ هلصأو أ ر وأ ناك ارس وم هتميق ىئلث

 (حتف «صلختسم «ييع) .ةيرحلا ةقيقحب ًاربتعم نوكيف ؛ةيرحلا ققحت هبجومو «قاتعإلا نم ةبعش هنأل ؛ريبدتلا
 نمضي الو انق هتميق ثلث ءابلا رسكب ااا (ييع) .نامضلا ذخأي يأ ايه لفي م يالا يآ هقتكاسلا
 .ءابلا حتفب ؛ اريد ةتاوك لاح نأ :اربدم (نييع) اشا ءارلا رسكب. ريدملا نسض يأ رباز (نييعءط) .قتعملا

 (ْئِي ييع) .تكاسلل هنهض يذلا ثلثلا قتعملا ربدملا نمضي ال ي أ :نمض ام ال (نيع)



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١ قاتعلا باتك

 اهبسك يف اهقفتو ةمدخ "الب رکا ةمألا م مدن يأ ا ,ةمألا يف لحجر يأ

 ع ایک دجأ :نينثال لاق غدبعأ ةيالث هل .اهقاتعاب نيكي ربشلا كح دحأ نمضي داف ,موقت

 RET MES KRG SE sa BE O تامو رركو ريا ركوب دحاو ج رخف
 ىلوملا تام نإ و يأ فلاتلا

 اهتدحأ لاقف نيكيرشلا نيب ةيراج تناك اذإ يأ :اموي فقوتتو (نييع) .ةفوقوم يهف كلذ كيرشلا يأ ۳۳

 اهيِلَع قفتت ام هيف بسكتف اموی فقوتتو اموی رکنملا هکیرشل مدخت یهف هبحاص ركنأف «كدلو مأ يه :هبحاصل

 ؛ركنملا ىلع اهتقفن فصنف بسك اه نكي مل نإو ركنملل اهبسك فصنو «ةفينح يبأ دنع رقملل اهيلع ةياعس الو
 ناكف ءامهنيب ةكرتشم يهف ًابذاك ناك نإو «هدلو مأ يهف اقداص ناك نإ رقملا نأل ؛نيقيب ركنملل اهفصن نأل
 نأ هلو ءاهمدختسي نأ ركنملل سيل :الاقو «فقوتيف رحآلا فصنلا يف ةابتشالا عقوو «هل اس خا قف

 ‹كيرشلا بيصنو هبيصن دسفأ رقملا نأل ؛دحأل اهيلع ليبس الو ءةرح نوكت مث ءاهتميق فصن يف اهيعستسي

 ىلإ فسوي يبأ عوحر "لصألا" يف ركذو «ةثالثلا تلاق هبو ءاهيلع ةياعسلا تبحوف «ةنيبلا مدعل ؛نيمضتلا رذعتو

 (صلختسم) ۳۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةفينح يبأ لوق
 يج ةف ان نمل ة «يفسدلل "ةموظنملا" نع خلا هدا زرا ن تايب تات ام :موقت دلو مأل امو

 ءريدملاك ةموقم نوكتف ةزرحم ةك ولم يهو ءامادختساو lly bs اهب عفتني هنأل ؛ةميق امل :الاقو «ةفينح يبأ

 هبو نقلا ةميق ثلث اهتميقو «كلملا ليلد ءطولا ةحابتساو «هيف دلولا مأ لخدت رح يل كولم لك :لاق ول اذهو
 هنكل «موقتلا لاوز ةيرحلا هتيضقو ءئيطق رادلاو ةحام نبا هاور ."اهدلو اهقتعأ" :#تِلع هلوق :هلو «ةثالثلا تلاق

 نم" :لاق وأ "هنم ربد نع ةقتعم يهف اهديس تدلو ةمأ امبأ" :#تلع هلوق وهو «ضراعل ةيرحلا ةدافإ نع دعاقت

 [۳۲۹/۱ :قئاقحلا زمر] .انركذ ام تبثف موقتلا لاوز ف هل ضراعم الو ءدمحأ هاور «"هدعب

 هايعداف تدلو نأب دلولا مأ قاتعإب يأ | :اهقاتعإب (يشحم) .هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا ةرمثل نايب :نمضي الف

 لق ارسوم اهذتسأ اهقتعأت ءامهتيي دلو مأ تناك نإ يأ [40). .نمضي مل انهدحأ اهقتعاف ام دلو مآ ترآضو

 ةموقتم يه ذإ ؛اهتميق فصن نمضي :الاقو «هدنع ةموقتم ريغ دلولا مأ ةيلام نأل ؛ةفينح يبأ دنع هيلع نامض

 ,ربدملا يف امك اهموقت طقسي ال اهعيب عانتمابو «موقتلا ةلالد اذهو امادختساو ةراحإو ايطو اهي عفتني هنأل ؛امهدنع

 تناكف «بسنلاب زارحإلل عبات موقتلاب زارحإلاو «موقتلل ال بسنلل ةزرحم يهو زارحإلاب موقتلا نأ :ةفينح يبألو

 «بصاغ اهبصغ اذإ ام فالخلا ةرمث نمو «موقتلل زارحإلا ربتعي الف تاكولمملا زارحإ ال تاحوكنملا زارحإ ةزرحم
 يق ىعست :امهدنعو «عست ملو «هدنع تقتع نييلوملا دحأ تام اذإ :اهتمو ءاسهط افالخ نمضي مل «هدنع تكلهف

 (ييع) .ةحصلا يف مهنم نينثال ىلوملا لاق يأ :نينثال (صلختسم) ۳۲۹/١[ :قئاقحلا زمر] .اهتميق فصن
 (ط) .نايبلاب رمؤي ماد امف «رح امكدحأ :هلوق يأ :رركو



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١ ه قاتعلا باتك

 55277771 1 ذا . . .ناك ولو «نيرخالا نم لك فلو تباثلا عابرأ ةثالث قتع
 لوقلا اذه يأ نيفيشلا كتع لخادلاو جراخلا لإ فصن تع يأ

 ةثالث هل ناك نم يأ [(ييع) .عامجإلاب اذهو جرخي ملو لوقلا هيلع ديعأ يذلا وه] :تباغلا ع ابرأ ةثالث قتع
 رح امكدحأ :هلوق داعأف رخآ لخدو ءامهنم دحاولا جرخ مث ءرح امكدحأ :لاقف «مهنم نانثا هيلع لخد ديبع

 ؛تباثلاب بقلملا وهو هعابرأ ةثالث نالوقلا هيلع ديعأ يذلا نم قتع ايئاثو الوأ قتعلاب هانع ام نيبي ملو تام مث
 قتعي :دمحم لاقو ءا فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع لخادلاو جراخلا وهو ؛نيرخآلا نم دحاو لك فصن قتعو
 ديقو ءاقافتا نيلوألا نم دحاو لك فصن قتعي لوقلا اذه رركي مل ول هنأل ؛ررك :هلوقب ديقو «هعبر لحادلا نم

 نإف ءجراخلا فصن قتع امأ «هنايبب ذحوي نيب نإف «نايبلاب رمؤي انس ماد ان ن ٠ نایب ال تاسو" تلو

 .امهتيب فصنتيف تباثلا نيبو هنيب رئاد لوألا باجيإلا

 باصأ امف «عاشم تباثلا باصأ يذلا فصنلاف «امهنيب فضنتيف «تباثلا نيبو لحادلا نيب رئاد ىناثلا باجيإلا مث

 «هعابرأ ةثالث تباثلا نم قتعيف «عبرلا وهو غرافلا فصنلا باصأ امو ءاغل لوألا باجيإلاب قتع يذلا فصنلا
 «نيخيشلا دنع يناثلا باجيإلاب فصنلا هنم قتعيف لحادلا امأو يناثلا باجيإلاب عبرلاو «لوألا باجيإلاب فصنلا

 ءامهنيب .ضفضتني هنأ ؛لحادلا نم اذكف تباثلا نم عبر قتع تحج وأ ال يناثلا باجيإلا نال ؛دمح دنع هعبرو

 لحادلاب عنام الو ؛لوألا باجيالاب اقتعم هفصن نوكل ؛تباثلاب صوصخم فصنلا قتع نم عناملا نأ :نيخخيشللو

 ال وأ ثلثلا نم اوجرخ ءاوس ةياعسلا مهيلع بجي الو ديبعلا نم دحاو لك قتعي نأ يغبني :ليق نإف .هفصن قتعيف
 مولع داو فداص اذإ امهدنع أ ر جتي ال اغإ قاتعإلا :ابلق ءامهدنع أزجتي ال قاتعإإلا نأ ىلع ءانب «نيبحاصلا دنع

 ددعي الو اهردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو ةرورض تبث ذئنيح هنأل ؛الف لاوحألا رابتعاب عزوتلا قيرطب تبث اذإ امأ

 (نيكسم «صلختسم) .اهعضوم

 «ةيواستم مهتميقو ةثالثلا ديبعلا ىوس هل لام الو ةثرولا رحت ملو هتوم ضرم يف لوقلا كلذ لاق ول يأ :خلإ ناك ولو
 لخادلا قحو «عابرألا ةثالث يف تباثلا قحو «فصنلا يف جراخلا قح :لوقن نأب قيرطلا اذه ىلع ةكرتلا ثلث مسق

 تباثلا قحو نيمهس يف جراخلا قحف «ةعبرأ هلقأو «عيرو فصن هل جرخم ىلإ جاتحتف ءاضيأ فصنلا يف نيخيشلا دنع
 هنأل ؛لوعت ال ةعبرألا تاكرتلا ةمسق يفو ؛ةعبس لوعلا قيرطب قتعلا ماهس تغلبف «نيمهس يف لخادلا قحو «ةثالث يف

 .ثلثلا اهذافن لحمو ةيصو ضرملا يف قتعلا نأل ؛ةعبس تي عع سوا تأ

 «نيرشعو ادحأ لامل عيمج راصو «ةياعسلا ماهس يهو رشع ةعبرأ لاملا ائلث نوكي ةعبس لاملا ثلث راض اذإو

 لخادلا نم قتعيو «ةسمح يف ىعسيو «نامهس جراخلا نم قتعي «ةعبسل دبع لك ريصيف «دبعأ ةثالث هلامو
 ماهسو «ةعبس ةيصولا ماهس تغلبف «ةعبرأ يف ىعسيو «ةثالث تباثلا نم قتعيو «ةسمخ يف ىعسيو «نامهس
 قتعلا ماهس ناكف «مهس يف يأ عبرلا يف لخادلا قح :دمحم دنعو «ناثلثلاو ثلثلا ماقتساف «رشع ةعبرأ ةياعسلا

 = «ةثالث تباثلا نم قتعيف «رشع ةينامث لاملا عيمجو ءرشع ثا ةياعسلا ماهسو «ةتس ةبقر لك لعججو «ةتس هدنع



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۱٦ قاتعلا باتك

 يف نايب ةبفاو ةوهداتلاو ريرختلاو توملاو عيبلاو .اذه ىلع ثلغلا مسق «ضرملا يف

 نوب يأ أ أ دتبملا رج

 £ E ED RE € ]ز] ]زم توللو رهو طولا 9 دیا
 نایب امهالك يآ ءطولا ي ءأ

 :ةنالثلا دنع و (ةسمخ ٤ ىعسيو «مهس لحادلا نهو «ةعبرأ 5 ىعسي و ؛«كامهس جراخلا نمو عةثالث ف ىعسيو =

 :هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذهو «تامملاو ةايحلا يف عرقي دمحأ نعو «نايبلا يف هماقم ثراولا موقيو «مهنيب عرقي

 جراخلا قتع تباثلا تام نإف ؛دبعلا تومي نأ :يناثلاو «همكح ركذ دقو «نايبلا لبق ىلوملا تومي نأ :لوألا

 تام نإ و ات امهيأ ىلع قتعلا عقو :ىلوملل ليق «لحادلا تام لإ ۾ (هت وم لطبت تباثلا ةمحا زم نأ ؛لحادلاو

 «ةايحلاب لكلا نوكي نأ ثلاثلاو ءرح هيلإ مومضملا نأل ؛ناثلا مالكلا لطبو لوألا مالكلاب تباثلا نيعت جراخ ا

 جيع كيب «صلختسم) .مهبملا وه هنأل ؛نايبلا ىلع رک ىلوملا نأ هةمكحف

 (ط) .ءاوس مهتميقو ةثرولا هزحج مو مهنع ثلثلا قاضو ىلوملا توم ضرم يف يأ :ضرملا يف
 اا عيب يأ ًادتبم | جا عيبلاو (ييع) .قتعلا ماھسک مهسأ ةعبس ليغ لک لعجي نا اھ ىلع ثلثلا مسق

 - يأ مهبملا قتعلا ٤ ناب" :هلوق ىلإ [(نيع) .نیع ريغ نه رح انكذحلا :لاق اذإ اميف ادساف ولو هيدبع

 يأ توملاو هن هدب وأ رايخلا لش اط ورشم و «هن ودب وأ ضبقلا عموأ «ادساف وأ احيحص ناك عاوس اقلطم

 هنإف ديلا عطق نع هب زرتحاو عكلذك :هسفن دبعلا لتق نوكي نأ ىغبني :ءیټجآ نم وأ ىلوملا نم لتقلاب ولو امهدحأ

Eقلعملاو زحنملا معي مترحتلاو عداليتسالا اذكو ىطرشلاب امه دح أ قيلعتو ,ةباتكلا اذكو ريبدتلاو ؛انايب نوكي  

 نم رح اک اغا :هلوقل نايب ةقدصلا اذكو «ضبقلا كودب ولو ةبشاو «رح تنأف رادلا تلحد نإ :اهضدحأل هلوقك

 .ءاوس هيف اناكف امهنيب اددرتم اقتع ةعوا مالكلا اذه نأل ؛نيع ريغ

 اغا كرب الو «محازملا لاورل نييعت ريغ نم قتعلل رخآلا نيعت هبش و وأ ةربذ وأ هقتعأ وأ هعاب وأ اههدحأ تام اذإف

 قتعلل يقابلا نيعتي ال ءامهدحأ تامف «يدلو مأ امهادحإ :نيتيراحل لاق وأ نبا اهدحأ :نيمالغل لاق اذإ ام اذه

 حصي ال ثيح ءاشنإلا فالخب «تيملاو یا ف حصي رابخالاو «نئاک رمأ نع رابخإ اذه نأل ؛داليتسالل الو

 (حتف) ۳١١[ :قئاقحلا زمر] .يحلا وهو «لحلا يف الإ حصي الف ؛ءاشنإلا مكح يف نايبلاو «يحلا يف الإ
 (ييع) .ةروك ذملا ةروصلا يف اهدحأ ريرحت يأ :ريرحعلاو ..ةروكذملا ةروصلا يف هيدبع دحأ توم يأ :توملاو

 جيورتلاو ءاصيالاو ةقدصلاو امه دحأ ةبه ىأ :ةبشاو (ط) .اديقم ولو كلذك امش دح أ ريبدت يأ :ريبدتلاو

 امن ائيش لعف اذإ يأ «نيع ريغ نم رح امكدحأ :هلوق نم ركذ ام وهو :مهبملا (ط) .نهرلاو عيبلا ىلع ضرعلاو

 ,مهبملا قتعلا يف انايب قولعلا نودب ءطولا سيل يأ :ءطولا ال (ئيعيط) .ةيرحلل رحآلا نيعت امهدحأب ركذ

 قتعت ال نح انايب اهوطو نوكي ال امهادحإ ئطو مث ؛نييغت ريغ نم ةرح امهادحإ :لاقف «ناتمأ هل تناك اذإ :هتروص

 -عععافيتسالا ليلد ةيلع مادقإلا راصف «كلملا ف 3 الإ لحي يأ ءط ولا نأ ؛ىئرحخألا قتعت : :الاقو (ةفينح يبأ دنع ىرحألا



 اركذ تدلوف ءةّرح تنأف ًاركذ هتيدلت دلو لوأ :لاق ولو ءمهبملا قالطلا يف نايب

 e EE «ىثنألاو ٌمألا فصن قتعو ركذلا ق فر و
 اقيقر يقب يأ

 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١ قاتعلا باتك

 كلملا نإو «هنم تقلع ول امكو 71١/١"[ :قئاقحلا زمر] .مهبملا قالطلا يف نيتأرملا ىدحإ هد اذإ امك ت

 قتعلا نأل ؛ةهبشب اهئطو اذإ رهملاو ءامهيلع نيج اذإ شرألا هل ناكو ءامهمدحتسي نأ هل ناك اذجلو ؛امهيف تباث

 بلطل ال ةمألا يف ةوهشلا ءاضقل هنأل ؛مادختسالاك ءطولاو هلبق لزني ال طرشلاب قلعملاو «نايبلاب قلعم مهبملا

 كرت نم هيف امل مامإلا لوقب ىفي الو في هبو ءامهوق لثم كلامو يعفاشلا لوقو «ءاقبتسالا هب داري الف «دلولا
 (حتف) .لئاسملا رثكأ يف طايتحالا ىلإ رظان مامإلا نأ عم طايتحالا

 ىرخألا تقلط «تتامو امهادحإ ئطوف «قلاط امكادحإ :هيتأرمال لاق نم نعي :مهبملا قالطلا يف نايب

 :ىدرعلالا قولت اا مطولا نارگیل اسر ناک رلااسآ ءلوضدلا لبق وأ افاب قالطلا ترکی نأ فالوب قافتالاب
 اع لدي ءطولاب دلولا دصقو «دلولا حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نالف ؛ءطولا يف امأ «ةيعجرلا ةقلطملا ءطو لحل

 ىلع لدي الف ؛دلولا نود ةوهشلا ءاضق ءطولا نم دوصقملاف ةمألا يف امأ ءدلولل ةنايص ةءوطوملا يف كلملا ءاقبتسا

 دعبو «لحم نم هل دبالف «هحو نم قالطلا ءاشنإ قالطلا لحم نايب نألف ؛امهادحإ توم يف امأو «كلملا ءاقبتسا

 (حتف «صلختسم) .قالطلل ىرخألا تنيعتف الصأ قالطلل الحم قبت لد تولا

 يف قتعت امهنم ةدحاو لك نأل :ىثنألاو مألا فصن قتعو (ييع ءط) .خلإ لوأ ناك نإ هتمأل لجر :لاق ولو
 لاح يف قرتو ءاهتدالو لبق تقتع مألا ذإ ؛ةيعبتلاب ةيراحلاو طرشلاب مألاف ءالوأ مالغلا تدلو اذإ ام وهو لاح

 مالغلا امأو «فصنلا يف ىعستو ءامهنم ةدحاو لك فصن قتعيف «طرشلا مدعل ؛الوأ ةيراحلا تدلو اذإ ام وهو
 ةتس ىلع روصتت ةلأسملا هذهو ءاهعبتي الف «هتدالو دعب قتعتف «مألا ةيرحل طرش هتدالو نأل ؛نيلاحلا يف قريف

 :لاقو كلذ ىلوملا ركنأو لوأ مالغلا نأ مألا يعدت نأ :يناثلاو ءانركذ ام باوجلاو لوألا ردي مل هنأ لوألا :هحوأ

 لعف هنأل ؛هملع مدع ىلع فلحيو «قتعلا طرش ركني هنأل ؛هنيمي عم ىلوملل لوقلاف «ةريغص يهو لوألا يه تنبلا

 .الوأ مالغلا تدلو اهنأ ىلع كلذ دعب ةنيبلا مألا ميقت نأ الإ امهنم دحاو قتعي مل فلح اذإف «ريغلا

 وه مالغلا نأب قداصتلا دجوي نأ :ثلاثلاو «ىدعتي الف ةيرورض ةجح لوكنلا نأل ؛مألاو تنبلا تقتع لكن نإف

 يه تنبلا نأب قداصتلا دجوي نأ :عبارلاو لاحب قتعلا نم هل ظحال هنأل ؛مالغلا قريو تنبلاو مألا قتعتف «لوألا

 فلحيف «ةريبك يهو تنبلا عدت ملو ؛لوألا وه مالغلا نأب مألا يعدت نأ :سماخلاو «مهنم دحأ قتعي الف «ىلوألا
 ءةريبك يهو ء«تنبلا يعدت نأ :سداسلاو ؛تدبلا نود مألا تقتع لكن نإو «مهنم دحاو قتعي مل فلح نإف «ىلوملا

 (صلختسم) 771١/١[ :قئاقحلا زمر] .مألا نود ءلكن اذإ تنبلا قتعتف «مألا عدت لو «لوألا وه مالغلا نأ

 .هتميق فصن يف امهنم لك يعسو ؛ىثنألا فصنو يأ :ىشنألاو



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۱۸ قاتعلا باتك

 .مهبم قالط وأ ةّيصو يف نوكت نأ الإ «تغل هيتمأ وأ هيدبع دحأ رّرح هنأ ادهش ولو
 ةداهشلا اج ر ىلغ نالجر يآ

 دنع ةداهشلا هذه تغل ةا فادح وأ هيدبع دحا قفعأ هيأ رفخأ ىلع نالحر دهش ول يأ عا ادهش ولو

 هنوكل ؛انهه مهنم ىوعد الو «هدنع دبعلا ىوعد الب لبقت ال دبعلا قتع ىلع ةداهشلا نألف :ىلوألا امأ ءةفينح يبأ
 ةدودرم مهبملا قتعلا ىلع ةداهشلا نك : ل ةمألا قح يف اط رش نكت م نإو ىوعدلا نلف :ةيناثلا امأو ,نيعم ريغ الوهجم

 نم قثعلا نأ ىلع ىبم فالخلاو «ةثالثلا تلاق هبو ءامهدحأ قتعي نأب رهؤيو «لبقت :الاقو «نيدبعلا دحأ يق امك

 قوقح نم قتعلا :امهدنعو «تغلف كولمملا نم اه ققح الو ءدبعلا ىوعد ىلع ةداهشلا فقوتتف «هدنع دابعلا قوقح

 وهو «ىلوملا ىلع اهحرف مرح نم هيف امل ؛اعامجإ قوعدلا ىلع فقوتي مل نإو ةمألا قدعو فوت ملف ىلاعت هللا

 (حتف «ئييع) .رم ام ىلع هدنع ج رفلا مب رك بحوي ال مهبملا ق ىتعلا نأ الإ ءق قالاطلا هبشأف «ىلاعت هقح صلاح

 (حتف) ٠ ن لا نيتروصلا يف الإ | لاوحألا اک ف ةداهشلا تغل ئععي لصتم ءانثتسا :نوكت نأ ا

 هضرم وأ هتحص يف هريبدت ىلع ادهش وأ «هتوم ضرم ف هيدبع دحأ قتعأ هنأ ادهش ول ةداهشلا لبقت يأ :ةيصو يف

 دحأ وهو - ىعدملا ةلاهخلا لبقت ال نأ سايقلاو اداوم اعلا لبقت هتوم دعب وأ هتوم ضرم يف ةداهشلا ايدأو

 وه اعإ اهيف مصخلاو ءةيصو اق ريبدتلاو ضرملا ف قتعلا نأ اهدا :كاهجو ناسحتسالاو « - مهبم نيدبعلا

 ا يصوملا ناكف «ثرا ولا وأ يصولا وهو ؛ «فلخلا نم ىروعدلا ققحتف هيلإ ذوعي هعفل و «هقح هنأ دو

 ك5 دحاو لك راصف ءامهنم دحاو لك فصن قتعي اذهو ءامهيف عيشي توملاب وعلا نأ :ىباثلاو ۴

 دعب ادهش ولو «هنايب رم امك امثدنع ال «هدنع قتعلا ال ةداهشلا ف طرش دبعلا نم ىوعدلا نأ كلذ ق لصألاو

 (حتف «نييع) .لبقت اهنأ حصألاو ‹«لبقت ال :ليقف «هيف صن الف رح امكدحأ :هتحص يف لاق هنأ هتوم

 اعامجإ لبقت هئاسن ىدحإ قلط هنأ بهش ول نأ اعامجإ ةداهشلا اهيف لبقت يلا ةيناثلا ةروصلا هذهو :مهبم قالط وأ

 طرتشي الف ؛ىلاعت هللا قتح وهو جرفلا رحت قالطلا يف نأل ؛نهادحإ يف مهبملا قالطلا نيبي نأ ىلع جوزلا ربخيو

 ريغ نم ةبسح لبقت ةداهشلا «عرشلا قح وه اميفو عرشلا قح اهحرف ميرحت نأل ؛ةنيعملا ةمألا يف كلذكو ىوعدلا
 ىفتكي نأ يغبني اذه ىلعف :ليق نإف «رمخلا برش دحو انزلا دحو ناضمر لاله ةيؤرب ةداهشلا يف امك ىوعدلا
 تركي اغ كارلا ريع :انلق «ةمات ةحتنح هيف وهو دخولا رب اهب ليقبف نيد رمأ جرفلا رحت نأل ؛دحاولا ةداهشب

 د

 (حتف « صلختسم) .لبعي اف 2 ولا جوزلا .ي.قللملا ةلازإ ن مصضتي انههو عدبعلا قح ةلازإ نمصتي ١ ادإ ةجح



 قتعلاب فلحلا باب ١ قاتغلا باتك

 قتعلاب فلحلا باب
 هماكحأ نایب يف يأ

 هدعب كلمي ام قتع رح ذئموي يل ِكولمم لكف رادلا تلخد نإ :لاق نمو
 رادلا تلخد دا عوي فأ

 مالكلا اذه يأ ك ولمملا ظفل يأ اليل ولو رادلا لوخدب .لمحلا لوانتي ال كولمملاو ءال ذئموي :لقي م 4 هب

 ضعب فو «دهعلا ماللا نوكسو ءاحلا رسكبو مقا ماا رسكو ملل نوکمو , حتفلاب فلا ا فلحلا باب

 ءحضوأ هنوكل ؛ىلوأ قتعلاب فلحلا نكل «لوحدلاب اقلغم قتعلاب فلخلا يأ ,"قتعلا" ناكم "لوخدلا" نكملا مسن

 (حتف «نيكسم) .قيلعتلا انهه فلحلا نم دارملاف «ءيشب قتعلا قلعي نأب فلحلا ىلع ءازج قتعلا لعجي نأ دارملاو
 ةذتاسألا هاوفأ نم ىقلت هنإ :ةيادهلا حرش يف ئييعلا لاقو «ةيفانكتسا تسيلو اهطاقسإ ىلوألاو ةدئاز واولا :لاق نمو

 (حتف) .حاتفتسالا واو ىمست هذه نأ
 ىرتشاف فلحلا تقو كولم هل سيلو رح ذعموي يل كولمم لكف رادلا تلحد نإ :لاق اذإ يأ :لإ كلم ارو
 «ةلمحلا تفذحف ءرادلا تلخد ذإ موي "ذئموي" :هلوق نعم نأل ؛رادلا لوخدب i a راجل لحد مث اکو لم
 يح هكلم ىلع يقبف دبع فلح موي هكلم يف ناك ول اذكو «لوحدلا تقو كلملا مايق ربتعاف «نيونتلا اهضوعو

 .لوخدلا تقو كلملا مايقل قتع رادلا لحد

 :تلق ؛هببس ىلإ الو كلملا ىلإ قتعلا فاضأ ام هنأل ؛فلح موي هكلم يف نوكي ال نم قتعي ال نأ ىغبني :تلق نإف

 تكلم نإ :لاق هنأك راصف كلملا نودب نوكي ال كولمملا نأل ؛ةلالد تدحو دقف احيرص ةفاضإلا دحوت مل نإ
 ال رادلا لخد مث هارتشاف ضع تنأف رادلا تلخد نإ" :هريغ دبعل هلوق فالخب «رادلا لوحد تقو رح وهف اک ولم

 (ضصلختس) ۳۳۳٣١[ :قئاقحلا زهر| .ةلالد الو اعرض كلملا ىلإ ةفاضإلا دجوت م هنأل ؟قتعي

 الب رح يل كولم لكف رادلا تلخد نإ :لاق اذإ يأ [(ئيع) .ةروكذملا ةروصلا يف هنيع ف يأ | :خإ لقي مل ولو
 ق كولمملا ةيرح ءازحلاو :لاحلل "ىل:كولمم لك" :هلوق تأل ةقيميلا دخب هكلم يذلا دبغلا .قتعي ال "٠ دعهوي" ظفل
 نم لوانتي الو ءلوخدلا تقو ىلإ هكلم ىلع يقب اذإ قتعيف «طرشلا رخأت ءازجلا ىلع طرشلا لحد امل هنأ الإ «لاحلا

 يف نكي مل ولف ءملكتلا تقو كولمملا ىلع رصتقي لب ۳۳۳١/١[ :قئاقحلا زمر] .اقلطم ةفاضإلا مدعل ؛هدعب هارتشا
 (حتف) .اوغل نيميلا تناك فلح موي ءيش هكلم
 يع ءط) .نيميلا تقر. هكلم يذلا قتغ لب ءنيميلا دعب ةكلم نم قتعي ال يأ :أل

 ظفل نأل [(ف) .ءاضعألا ال او ا كولمملا ظفلو ءهجو نم وضع هنأل] :لمحلا لوانتي ال كولمملاو

 يل كولم لك" :لاق ول ىح قلطملا تحت لدي الف ءادوصقم ال مألل اعبت كولمم لمحلاو «قلطملا لوانتي "كولمملا'
 هلو "رح وهف يل ركذ كولمم لك" :لاق وأ ءطقف لمحلاب هل ىصوأ نأب ةيصولا قيرطب كولم لمح هل ناكو « رح
 - ؛كرتشملا دبعلا الو بتاكملا لدي ال اذكو ءاتركذ امل ؛قتعي مل رهشأ ةتس نم لقأل اركذ تدلوف لماح ةيراح



 قتعلاب فلحلا باب 9” قاتعلا باتك

 لاق فاع لم هكذم نع واعي قرح دعب وأأ بت دم ا کلا را ىل كرام لك
 هقلح تفو ف يآ هكلم يف ن اک نم يآ مالكلا اذه يأ

 .اضيأ هثلث نم هدعب كلم نم قتع هتومبو
 هلام ثلث نم يأ ةيناثلا ةروضلا ف“ ىلوملا

 انت اضقات اسف .قرلا ناك قروب لک اسهكلم قآل ةريدملاو دلو مآ كال. هجو لك نم اك ولم سيل هيلا د

 (حتف) [۲۳۳/۱ :قئاقحلا زمر] .ىجي
 (ئيع) .خلإ هكلمأ كولم لك :لاق وأ ءرح يل كولمم لك :لحر لاق وأ يأ :كولمت لك
 (ئيع) .يوم دعب رح هكلمأ كولم لك :لاق وأ ءرح يقوم دعب يل كولم لك :لاق وأ يأ :ٍنوم دعب وأ
 دعب رح وهف هكلمأ كولمت لك" :لاقأ وأ ۽ "دنع كعب ريع وهف يل كولم لک لاق ول يأ :فلح ذم هكلم نم لوانتي

 ؛فلخلا دعب كلم نم قتعي الو طقف فلخ موي هكلم ناك يذلا قتع دغ دعب ءاج مث رخآ ىرتشاف كولمم هلو « دغ

 هقلطمف «فوس وأ نيسلا ةنيرقب لابقتساللو «ةنيرق ريغب لاحلل ع راضملا لمعتسيو «ةقيقح لاحلل "هكلمأ" :هلوق نأل

 ‹«نيميلا دعب هيرتشي اه هل وانتي الف ىدغلا دعب ام ىلإ نا لاحلا يف كولمملا ةيرح ءازجلا ناكف «لاحلا ىلإ فرصني

 رتشافا كول لو نوم دعب رع وهف ةكلمأ ةلولقت لك" :لاق وأ "قوم دعب رح وهف يل كولم لك" :لاق ول اذكو

 (صلختسم) .ربدم سيل فلحلا دعب هارتشا يذلاو «ربدم فلحلا تقو هكلم يف ناك يذلاف ءرخآ
 .ديقم ربدم اهدعب كلم نمو «قلطم ربدم نيميلا تقو هكلم يف ناك نم نأ :لصاحلاو :خلإ قتع هتومبو

 نإو ءامهنم لك عيمج قتع ثلثلا نم اجرخ نإ امههأ "هثلث نم" :هلوقب دافأو «نيفرطلا دنع ىلوملا توم ناقتعيف

 امهتميق عيمج يف نايعسي امُإف «قرغتسم نيد: لوملا ىلع ناك فاو هعيف هتفيقب اس لك برضي امهنع قاض

 ؛ثلثلا نم نعي نيميلا تقو ناك نم توملا دعب تغ اک یا و :هلوقو «توملا دعب ربدملا مكح وه امك

 هيف توملا لاح نوكي وأ «توملا دعب عقت امنِإ ةيصولاو «ثلثلا نم ربتعا ىح ةيص ولا قيرطب قدع باجنإ اذه نال

 ةقيقح ظفللا نأل ؛نيميلا دعب هكلم نم قتعي ال :هكلي فسوي وبأ لاقو «توملا دنع هكلعام ل اجندا

 هنأل ؛كرتشملا ميمعت af siiri ؛ عمجلا نيفرطلا لو ىلع هزار الو کیک لوا هلق فم لاحلا

 (حتف «ييع) .دحاو ببسب ع ونمملاو ؛نيفلتخم نيببس رابتعاب



 لعج ىلع قتعلا باب 7 قاتعلا باتك

 لعج ىلع قتعلا باب
 فاكس تایپ 2 يأ

 ,ةيلختلاب قتعو .ًانوذأم راص هئادأب هقتع قلع ولو ,قتع لبقف لام ىلع هدبع ررح
 دبعلا قتع يأ ىلوملا ي ااا لير اا

 انو :ميحلا ثيلثتب ةلاعتلا اذكو «هقتعل اطرش لغخي لال مسا :ختفبو ميلا مضب لعبا :لعج ىلع قتعلا باب

 (حتف «صلختسم) .قيلعتلا باب ىلع هباب فنصملا بتر قيلعتلا نعم يف لعجلا ناك
 ريغب رخآلاو فلأ ىلع رح امكدحأ :لاق نأب كلذك نكي مل ول نح نيعم دبعلا نأ ىلإ ءاعإ هيف :هدبع ررح
 فما قتع هءفلا ىلع رج ثنا :هل لاقف ءطقف فصنلا هل ناك ولف «هل لكلا ناك اذإ اذهو ءاناحم اقتع یش

 فلأ ىلع وأ افلأ كيلع يل نأ ىلع وأ «فلأب وأ فلأ ىلع رح تنأ :لوقي نأ لثم "لام ىلع" :هلوقو ءاهفصنب

 ناويحلاو ضرعلاو دقنلا لوانتي "لامل" ظفل قالطإو ؛فلأب ىيئيحت نأ ىلع وأ افلأ ئيطعت نأ ىلع وأ اهيدؤت

 .هنيع ريغب ناك نإو الغم رامحلاو سرفلاك

 ةلاهج الو «ةءادرلاو ةدوحلاك فصولا ةلاهج هرضي الو «سنجلا مولعم ناك اذإ نوزوملاو ليكملاو ماعطلا اذك و

 قتع امنإ "قتع لبقف" :هلوقو ءدمعلا مد نع حلصلاو قالطلاو حاكنلا هباشف «لاملا ريغب لاملا ةضواعم هنأل ؛عونلا

 امك لاحلل ضوعلا لوبقب مكحلا توبث يضتقت ةضواعملاو ؛هسفن كلمتي ال دبعلا نأل ؛لاملا ةضواعم هنأل ؛هلوبقب

 نح قتعلاب تدكأت دقو ءةحلاص هتمذ تناكو «هب همازتلال هيلع نيد طورشملا لاملاو ارح راص لبق اذإف «عيبلا يف

 ضرعم يف ناكف ؛قرلا مايق وهو قانا عم تباث هنأ ؛ةنانكلا لدي قك (حيحصضا نيد هنأل ؛هب ةلافكلا حصت

 (ييع «حتف «صلختسم) .لاوزلا
 نأ لثم :هئادأب هقتع قلع ولو (ئيع) .عيبلاك ةضواعم هنألو «هلوقب هقلع هنأل ؛هنم دبالو دبعلا يأ :قتع لبقف

 "درو قلع ةا سلا ىلع تس اكل .كيذأ خس ىآ ,تنيذأ 5إ لزق وأ ورح قاق الآ لإ تيدأ نإ :لوقي

 ؛ابتاكم ريصي الو «كلذ ىلع لاحلا ةلالدب ةراجتلا يف يأ "انوذأم راص" :هلوقو ءرصتقي ال "قم"و «'اذإ" بو

 «هدرب لطبي الو «هلوبق ىلع هقتع فقوتي الف «ةلأسم نيرشع يف بتاكملا فلاخي وهو «ءادألاب قتعلا يف حيرص هنأل
 مث ؛لكلا يف بتاكملا فالخب هدالوأ هعبتي الو «ةثرولا ىلإ هئادأب 9 ؛قتعي ال ريغلا ءادأبو ؛ءادألا لبق هعيب ىلومللو

 قيلعتلا يف امك رصتقي ال هنأ فسوي .يبأ نعو «نيفرطلا لوق وه "تيدأ نإ" :ةلوقب قيلعتلاب سلحملا ىلع راصتقالا
 (جتف ؛يويع) «قتعيو لوبقلا ىلع رب ىدأو «هارتشا مث هعاب ول یاو رھا رئاسي
 يع «ط) .سلحملا ىلع ءادألا رصتقيو ابتاكم ال لاحلا ةلالدل ةراجتلا يف هل انوذأم يأ :انوذأم

 نكمتي ثيحب لاملا دبعلا رضحأ اذإ يأ [(ئيع) .هذحأ هيلإ هدي دم ول ثيحب ىلوملا نيبو لاملا نيب] :ةيلختلاب قتعو

 يف رابخألا ريسفت وهو ءال وأ لالا ضبق دبعلا قتعب مكحو ؛كلذب اضباق هلزنو ؛مكاحلا هربجأ «هضبق نم ىلوملا

 - «طرشلاب قتعلا قيلعت هنأل ؛سايقلا وهو «هيلع ربجي الو لاملا لوبق ىلوملا ىلع بجي ال :رفز لاقو «قوقحلا رئاس



 لعج ىلع قتعلا باب 0 ٠ ۲۲ قاتعلا باتك

 تل 2 ا دہ س تیا :لاق ولو
 داي للعلا ةرف لدغ ىلع 5 ےل ی قع ۳ يا ديعلا 0 لالا 90 يأ فلا ىلع 00 يآ ةدنعل لجر ا

 لاخلا ف ا / علا 2

E4 «خسفلا لمتك ل الو عديعلا لوق ىلع فق وتی اي اذهو  aمج ك « قعم ةض واعم هنأ الإ اطا اقيلعت 5 ٹاک لإ و  

 ررضلل اعفدو ظفللاب المع ءادتبالا يف اقيلعت هانلعجف ۳١٤/١] :قئاقحلا زمر| .دبعلا نع رورغلا ررضل اعفد هيلع

 هانلعجو ءءادألا لبق دولوملا دلولا ىلإ يرسي الو هبساكمب قحأ دبعلا نوكي الو هعيب هيلع عنب ال نح ىلوملا نع
 (حتف ء«صلختسم) .ضوعلا طرشب ةبها هريظن «لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيف «دبعلا ررضل اعفد ءاهتنالا يف ةضواعم

 ربتعي الو «توملا دعب ام ىلإ فيضأ قتعلا باجيإ نأل ؛ىلوملا توم دعب نوكي دبعلا لوبق يأ :هتوم دعب لوبقلاف
 اذك و ءدغ لبق اهتكيشم ربتعي ال هنإف «تعش نإ lt قلاط تنا :هلوقك راضف باعا دوحب ۾ لبق ا اوبقلا دوخ ۾

 ۳ ةديع لم بحجج وتسپ "يأ 4 dl مئاف ۳ ن ع لاملا ابيك هيأ هثأ الإ لاا 2 ريبدتلا باجيإ نل اظ هيلا

 وا اا ھر .طقف اياكع نوكي ا الإ

 دك رل ارينا نركب نأ هداف تلق ةديعلا لوق, ةدقاف افلام ىلع ريبدتلا ق لالا بج مل اذإ :تلق نإف

 هقتعي مل ام توملا دعب | لبق إو ق ةتعي الو «لبقي م ا ارياف وكي كلو لاملا لوبقب قلعم ريبدتلا نأ كلا

 ت دحأ قاتعإ هيف طرتشي د الق توملا شنب قلعتي هقتع ٠ نأ ؛ريددملا فكل قتعلل لهأب سی كيما نأل ؛ك راولا

 اب در یا وأ يصولا وأ ثراولا قاتعإب الإ قتعي ال نكلو هلبق ال ىلوملا توم دعب ربتعت يأ :هتوم دعب

 (ع ءط) .ةثرولا

 "ىلع" نأل ؛هتعاس نم قتع كلذ دبعلا لبقف «ةنس نيمدخت نأ ىلع كتقتعأ :هدبعل ىلوملا لوقي نأ :هتروصو :قتع

 لاحلا يف قتعي ال ءرح ناف ةد ذك ىتمدح نإ :لاق اذإ انمأ و «لوبقلا دوحو يضتقي ءيش ىلع قاتعإلاو «ةضواعملل

 (حتف) [؟8 5/١ :قئاقحلا زمر| .ةضواعم لوألاو قيلعتلل "نإ" نأل ؛طرشب قلعم هنأل ؛همدخي يح
 بحت تام ولف :هلوقو «ةنس ةمدح همزل يأ «سانلا نيب فراعتملا هجولا ىلع تيبلا ةمدح ةمدخلاب دارملا :همدخو

 يف توملا لثم هوحنو ىمعلاك هءرب ىجري ال يذلا ضرملا نوكي نأ يغبنيو ءدبعلا وأ ىلوملا تام ول هنأ دارملا «هتميق
 لوق وهو «لثملا ةرجأ يه ةمدخلا ةميقو «ةنس هتمدح ةميق هيلع بحت :دمحم دنعو ءامهدنع دبعلا ةميق بجتف مكحلا

 امهدنع بجو ةنسلا ءانثأ يف تام ولو ءألوأ ةفينح يبأ لوق وهو ؛هتكرت نم ذخؤت دبعلا وه تيملا ناك نإ اذهو «رفز
 ام عورف نم ةلأسملا اذهو «لوحلا نم ىقب ام طسق ةمدخلا ةميق نم :دمحم دنعو «لوحلا نم ىقب ام طسق هتميق نم

 ةميقبو ءامهدنع هسفن ةميقب هيلع ىلوملا عجري ضبقلا لبق تكله أ تقحتسا مث ةيراحي هنم دبعلا سفن ىلوملا عاب اذإ

 ةميقو ءامهدنع هسفن ةميق هيلع بجي ملسأف «ةمذلا يف رمح ىلع هدبع يمذ قتعأ ول اذه ىلعو كم دنع ةيراجلا

 (حتف) [* 5/١ :قئاقحلا زمر] .رمخلا ةميق و دبعلا ةميق تفلتخا اذإ رهظت اغإ فالخلا ةدئافو دنع رمخلا



 لعج ىلع قتعلا باب و قاتعلا باتك

 نأ تبأف لعفف اهينحّوزت نأ ىلع فلأب اهقتعأ :لاق ولو «هتميق بحب تام ولف
 اهقتعأ نب لا ةمألا يأ فلأ ىلع وأ كيمأ يأ هتمأ ديسل لجر يآ ةمدخلا لبق ىلوملاو أ ديعلا

 بو هايل رهن ىلعو ايعا ىلع ةشلآلا مسق "نع داز ولو «اناجم تقتع هح وزت

 رمآلا ىلع ءيش ريغب اناج افتع يأ روكدملا لحرلا ج ورت يأ

 .طقف ةميقلا باصأ ام

 (ييع «ط) .ةثرولل هنم ذحوت ىلوملا ناك نإو تيملا وه ناك نإ هتكرت نم ذخؤتو دبعلا ةميق يأ :هتميق
 (يئيع) .لاق ام وحن ىلع اهديس اهقتعأ يأ :لعفف
 ؛قتعلا عقوو «ءيش همزلي الف «قتعلا يف زوجي ال ريغلا ىلع لدبلا طارتشا نأل ؛رمآلا ىلع ءيش الو :اناجم تقتع
 طارتشا نأل ؛رمآلا ىلع فلألا بجي ثيح لعفف «ىلع مهرد فلأ ىلع كتأرما قلط :هريغل لاق اذإ ام فالخب

 اذكهو «"فلأب اهقتعأ" :هلوق دعب "رصتخملا" يف "ىلع" ظفل عقي مل هنأ ملعاو ءزئاج يبنحألا ىلع علخلا لدب

 اذإ الإ نوكي ال يبنجألا ىلع لدبلا طارتشا نأل ؛ ی ل اویا اعجب بدو

 يف يبحألا نأ علخلاو قتعلا نيب قرفلاو ءاهينجوزت نأ ىلع فلأب اهقتعأ :لوقي نأ ىلوألا ناكف "يلع" :
 عيبلا كلم يه ةيمكح ةوق دبعلل تبثي هنإف «قتغلا فالخب هكلمت نكت مل ام كلم امل لضحي م ( اليس

 (ييع «صلختسم) .ضوعملا هل لصح نم ىلع الإ ضوعلا بجي الو «كلذ ريغو ءارشلاو

 (ئيع) .ةقباسلا ةلأسملا يف روكذملا لئاقلا يأ :داز ولو
 رهمو اهتميق ىلع فلألا مسقي ءاهلاحب ةلأسملا يقابو «نيع اهقتعأ :ةمألا لوم قثجألا لاق ول يأ :فلألا مسق

 لعح ءاضتقالاو ءءاضتقا ءارشلا نمضف "يع" :لاق امل هنأل ؛لثملا رهم ةصح بحت الو «ةميقلا ةصح بحت و ءاهلثم

 نأ يلع :قاتعالا يق ينيكو نک م محرق فلاب نع بع كتمأ عب :لاق هنأكف «هب ظوفلملا حضتيل اظوفحم ظوفلملا ريغ

 ةصح هيلع بحجوو ءامهيلع مسقلاف ءاحاكن عضبلابو ءارش ةبقرلاب فلألا لباق دقف كلذك ناك اذإف ءنيم ج وزتت

 .عضبلا وهو هل ملسي مل ام ةصح هنع لطبو ةبقرلا وهو «هل ملس ام

 ىواستت نأ امإف «يبحألا اهطرتشا | ىلا فلألا اهيلع مسقيو ءاهلثم رهم ىلإ ةمألا ةميق مضت نأ :ةمسقلا قيرطو

 اهتميق تناك نأب اتوافتي نأ امإو «فصنلا هنع طقسيو «ىلوملل هامس ام فصن هيلع بجيف «لثملا رهمو ةميقلا

 يأ نيهجولا يف هنم اهسفن تحوز ولو ءاهثلث طقسو «فلألا اثلث ىلوملل بحيف «فلأ اهلثم رهمو نيفلأ الثم

 رهم باصأ امو «يناثلا هجولا يف ىلوملل وهو ءلوألا هحولا يف طقس باصأ امف ءاقدايز يفو "يع" ةدايز مدع
 هل ملس ام ضوع هيلع بجيو ءامهيلع مسقيف عضبلاو ةبقرل ا ؛نيهجولا يف اه ارهم ناك اهلثم

 (يیع «حتف «صلختسم) .هريغ نود
 (ئيع) .ءاضتقا ءارشلا نمضت "نوع" :لاق امل هنأل ؛رهملا باصأ ام طقسي نعي :طقف



 ريبدتلا باب ۲٤ قاتعلا باتك

 ريبدتلا باب

 Ea ا يأ 7 عرش يدا يآ

 ê MEARE 4 E روس .. .بهوي الو ای الف هفللرته وأ ةيدم وأ ربد
rه0 ريدم تنأ :هلوقك يأ  î 

 دعب ريبدتلا ركذ بسان درفملا دعب بك رملاو «بك رملا ةلزنمب ديقملاو اديقم اقاتعإ ريبدتلا ناك امل :ريبدتلا باب

 يي امك هدبع ىلع غلابلا لقاعلا رخحا نم عمي ريبدتلاو :ىثنألاو رك بلا ارج «دالیتسالا 2 همدقو «قتعلا

 ربد هنأل ؛ريبدتلا نم وأ ةايحلا ربد نم هنأكف يلو اذإ لحرلا ربدو «هتبقاع هيلإ لؤت ام ىلإ رظني نأ :ةغل وه «قتعلا

 (حتف ؛ئييع) .هتافو دعب ىلاعت هللا ىلإ هب برقتو هتايح لا يف همدختسا ثيح هيف هسفن
 خيشلا هلاق امو «كلاملا توم دعب كولمملا يف عقوملا قتعلا نع ةرابع ريبدتلا :"طوسبملا" يفو :قتعلا قيلعت وه

 وحنو اذك ضرم نم وأ اذه ىضرم نم وأ اذه يرفس يف تم نإ :لاق نأب ديقملا ربدملا هيلع دري يناثلا نأل ؛نسحأ

 تنأف ةنس ةئام ىلإ تم نإك يعم ولو "هتوم قلظع" :هلوقب ديقملا ربدملا نع خيشلا زرتحاو «قلطمم سيل امم كلذ

 زرتحا ىلوملا توم يأ :هتوم تفر ١/©[ :قئاقحلا زمر] .ةلاحم ال نئاكل ال هنأل ؛اهلبق تومي هنأ بلاغلاو ءرح
 (ئيع) .طرشب قيلعت الصأ ريبدتب سيل هنإف ؛هريغ توم قيلعت نع هتوميو «ديقملا ريبدتلا نع قالطإلا ديقب
 ول اذكو «هيف حيرصو قلطملا ريبدتلل لاثمأ "كتربد" :هلوق ىلإ "رح تنأف تم اذإ" نم لاوقألاو اذه :خ! تم اذإ

 نإ :لاق اذإ اذكو «قتعلا ظافلأ نم كلذ ريغ ىلإ توم دعب ررحم وأ قتعم وأ قيتع تنأ وأ قوم دعب كتقتعأ :لاق
 نأل ؛رح تنأف ثدح يل ثدح نإ :لاق اذإ اذكو ؛ةلاخم ال انئاك ناك نإو ثوملاب قيلعت هنأل ؛رح ثنأف تم
 .ينوم يف وأ نوم عم رح تنأ :لاق اذإ اذكو «ةداع توملا هب داري ثدحلا

 ظفلب نوكي نأ :يناثلاو ؛ةينلا ىلإ جاتحي الف ءانركذ امك ريبدتلاب حرصي نأ :لوألا :ةثالث ريبدتلا ظافلأ نأ ملعاو

 :هلوقك ةيصولا ظفلب نوكي نأ :تلاثلاو هب قيلعتلا وأ توملاب نارقلا نم هوحنو رح تناف تنم نإ :هلوقك قيلعتلا

 نأل ؛هلام ثلثي هل ىضوأ اذكو «قتعلا ةيصو هب ةيصولا تناكف ءهسفن كلم ال دبعلا نأل ؛كتبقرب كل تيضوأ

 كلع ال هنأل ؛قاتعإ هسفن نم دبعلا كيلمتو توملا دعب كيلمت وهو «هتبقر ثلثب هل ىصوم ناكف هلام ةلمج نم هتبقر

 (حتف) [5*“ :قئاقحلا زمر| .ٌيوم دعب رح تنأ :لاق هنأك راصف هسفن

 اوه ريصيف قلطملا ا ندع "”ةلتربد" :هلوقك يأ:كتربد ريد نوع يح تلا :ةلوقك 000 : ءيع وأ

 عيبلاب كلملا نع هحارخإ زوجي :د لب يعفاشلا | لاقو ءاندتع اذهو :بهوي الو عابي الف (يبيع) .هيف حيرص هنأل

 ربدلا يف امكو تاقيلعتلا رئاس يف امك ةبملاو عيبلا هب عنمي الف طرشلاب قتعلا قيلعت ريبدتلا نأل ؛امهريغو ةبهلاو
 عهنم رد نع هل ًامالغ قع الح نأ ن رباج نع يور امل ؛كلذ نم ةعنام ريغ يهو ةيصو ريبدتلا نألو ؛كيقم لا

 - «هيلع قفتم «هيلإ هعفدف ءاذكو اذكب هللا دبع نبا ميعن هارتشاف "؟ يم هيرتشي نم" :لاقف ۳5 يبلا هذحأف «جاتحاف



 ريبدتلا باب ۲٥ قاتعلا باتك

 ءاريقف يقيد يآ ىعسو هنلث نم ا کتو أطوتو رج ویو مدعسسيو

 ................. «يرفس وأ يضرم نم تم نإ :لاق ول ځابیو ءانويدم ول هلكو
 دك يضرم ن نم وأ اذه هتنعيق عيب يف ىعسو يا

 نإ تامملا دعب زوجيو «ةايحلا لاح هعيب زوجي ال د و سلا ىف ناك اذإ هعيب زوجي امنإ دمحأ نعو -

 وهو ؛ثروي الو بهوي الو غابي ال ربدملا نإ :لاق د : يبلا نأ أذ رمع نبا هاور ام e ريد ىلوملا ىلع ناك

 :تلق ؟هب لوقت | e سقس ادم حس ولو «بيرغ ثيدحلا :تلق نإف ؛"ثالثلا نم رح

 عيب در هدد رمع نأ يحابلا ديلولا وبأ ىورو «ةمئألا نم مهريغو يزارلاو يواحطلاو يحركلا هب جتحا روهشم

 يعفاشلا هاور امو ءزوجي ال ربدملا عيب نأ مهنم عامجإ وهو نورفاوتم روضح مهو نورقلا ريخ ألم يف هركذ «ةربدملا

 «هرجآ نأب هتفص عاب هنأ لمتحيو ادق ادم مالغلا نوكي نأ لمتحي هنأل ؛هب جاجتحالا نكمي الف «لاح ةياكح

 هركذ «ربدملا ةمدح عاب ل هنأ رباج هاور ام هديؤي «ةعفنملا عيب اهيف نأل ؛نميل ؛ «نمبلا لهأ أ ةغلب 8 ىمست ةراجإلاو

 :ىلاعت هلوقب خسن م «هنیدب ا عاب ع هنأ يور امك نويدلاب رجلا ع ابي ناك تقو يف يعل هنأ ا ديل ولا وب

 [۳۳۷/۱ :قئاقحلا زمر] .خوسنملاو خسانلا يف هركذ (٠۲۸:ةرقبلا) © رسم ىلإ ةرِظْنف ورع ء وذ ناک نو

 هيف تباث كلملا نأل ؛عامجإلاب زوجي اهجيورتو ةربدملا ىلوملا ءطو ةراحإو ربدملا مدختسا يأ :رجؤيو مدختسيو

 نأل ؛هنهري نأ هل سيلو «كلمي الف هيف هقح لطبي هنإف «هوحنو عيبلا فالخب «تافرصتلا هذه ةيالو دافتست كلملابو

 (صلختسم «ييع) .دلولا مأك «عيبلل الحم سيل وهو ؛عيبلا قيرطب ةيلاملا نم ءافيتسالا دي توبث نهرلا بجوم
 نم رح وهو" يع هلوق نع انيور امل ؛ةلام ثلث نم ربدملا ققع ىلوملا تام اذإف يأ :هغلث نم قتع هتومبو

 ولف «ثلثلا نم ذفنيف لاحلا يف تباث ريغ مكحلاو «توملا تقو ىلإ فاضم عربت هنأل ؛ةيصو ريبدتلا نألو ؛"ثلغلا

 ىلوملا ناك“ تاو يأ ہیٹ ىلع فطع راب "هلك" :ہلوقو: عمیق ىقلث يف ريدملا ىعس هريغ لاما هلآ نكي
 ؛قتعلا ضقن نكمي الو «ةيصولا ىلع مدقم نيدلا نأل ؛هتميق لك يف ربدملا ىعس هلام عيمخم طيح نيدب انويدم

 نكي لو اريقق لولا تاک ول. يآ :اريقفا ول نیغ صاقتسوا ءيا درب نعم ةضقنا بجيف ورشم روغ هنأ
 (ئييع) .هريغ هلام

 يرفس يف وأ اذه يضرم نم تم نإ :هدبعل لاق اذإ نعي ديقملا ربدملا مكح نايب يف عورش اذه :لاق ول عابيو

 هعيب زوجي ديقم ربدم وه لب «قلطم ربدمي سيلف «رح تنأف نينس رشع ىلإ تم نإ :لاق وأ ءرح تنأف اذه

 .توملاب قلعت هقتع نأل ؛قلطملا ربدملا فالخب ءةفصلا كلت يف هددرتل ؛لاحلا يف دقعني ل ببسلا نأل ؛عامجإلاب

 دايز نبا نسحلا دنع قلطم ربدم وهف ابلاغ هيلإ شيعي ال هلثمو «ةنس ةئام ىلإ :لاق ول هنأل ؛نينس رشعب ديقو

 هيلإ شيعي ال بلاغلا يف ناك اذإ هنأل ؛لوألا وه راتخملاو «تيقوتلل ةربعلا نأل ؛قلطم. سيل :فسوي وبأ لاقو

 (حتف «ئييع «صلختسم) .هعيب زوجي الف «ةلاح ال نئاكلاك ریصی



 ريبدتلا باب ۲٦ قاتعلا باتك

0002000 

 (ييع) رح دا عز لز سدي هلق ر يأ : ةووس ر ار
 هعيب زاجف قلطم ربدمت. ى وتا ؛نالف تام و انأ تنم اذا وأ نالف تام نإ رح تنأ :لاق ىلا 5 الف توم دعب

 چ

 لب اريبدت سيل هنأ :هريغو "طوسبملا" يف نكل ؛ديقم ربدم وهف «نالف توم دعب رح تنأ :لاق ول يأ [(ئيع ءط) |
 كلا لصأ ةرابعو «قيلعتلا لطب الوأ ىلوملا تام ولو ؛لاملا لك نم قتع يح ىلوملاوءنالف تام ول ىح اي
 دعب رجح تئآ وأ" :اذكه فضلا ةرايغ قا لصألا نأ رهاظلاف "نأ يأ .نالف تام نإ رخ تنأ" :"قاولا" يا

 .تفرحتف «"نالف توم وأ نوم

 يفف تام نإف «هدعب رخآ ءيشو توملاب هقلع هنأل ؛رح تنأف تلسغو تم اذإ :لوقي نأ ديقملا نمو :نييعلا لاق

 ( قدي ناسكشسالا قوهكرارولا لإ لغتنا تولا سفني ققعي مل اهل ؛لسقغ فإو قتعب ل اع ققعي ال الأ سايفلا
3 

 مث ويب وأ رهشب قوم لبق رح تنأ :لوقي نأ هنمو «هيف ثراولا كلم ررقتي نأ لبق هتوم بيقع لسغي هنأل
 قتعلا نال ؛حيحصلا وهو لاملا عيمج ن تعي :مهضعب لاقو ؛ل )املا كثيف خف تعي :مهضعب لاق رهش دعب تام

 ؛قتعي مل رهش لبق تام ولو تقولا كالذي اجي تاك وهو توما لقا رهه لوآ ىلإ دعي ةفيح يآ رق ىلع
 (حتف «ئيع) .رفزل افالح دحوي م ديقلا و ديقم ربدم هنأل

 قلعملاو ديقملاو قلظملا ربدملا قتغي د: ئا | (نييع بيع ) .كاذ ةرفس وأ كاذ هضرم نم تام ناب | :طرشلا لجو لإ تعي و

 توم قيلعتلا لطبيو «طرشلا دحو اذإ لاملا عيمج نم نالف توم دعب رح تنأ :لثم ىلوملا توم ريغ طرشب هقتع
 .لوخدلا لبق ىلوملا تامق ءرح تنأف رادلا تلحد نإ :لاق ول امك طرشلا دوحو لبق ىلوملا

 نم رخآ ءيشب اديقم وأ اقلطم امإ «ىلوملا تومع اقلعم هقتع نوكي نأ دبال ديقملاو قلطملا ربدملا نأ :لصاحلاو

 نم قتعي هيمسقب ربدملاو داصأ قيلعتلا ٤ اوا تول لحد الف طارش ىلع هقتع قلعملا اشا هون وأ فص ۾

 نأ دبال هنأ ىلع "طرشلا دجو نإ" :هلوقب هبنو «لاملا عيمج نم قتعي ىلوملا توم ريغ طرشب هقتع قلعملاو «ثلثلا
 ميلا نالاطبل ؛ قتعي م تام مث ةدملا تضم وأ حص هأ ماقأ ولف ءةنيعملا ةدملا ف وأ هرفس وأ اذه هضرم نم توع

 ا = يقل

 (ييع ؛حتف) .توملا لبق



 داليتسالا باب ۷ قاتعلا باتك

 دالغسالا باب
 اا لاين E أ

 ةدعب تدلو ناف «جوزتو رج ؤتو ماسلا ًاطوتو كلمت مل دّيسلا نم ةمأ تلو
 دلولا مآ يأ هب فرتعاو اهال وه نم يا

 نيئيشب لصحي داليتسالا [(نيع) .ةمألا نم دلولا بلط :اعرشو «ةغل دلولا بلط 7 :دالليتسالا باب
 هنإف «هنم تدلو لا ةمألا هتجوز جوزلا كلمب نأ :يناثلاو «ةربدم وأ تناك ةنق هتمأ دلو ديسلا يعدي نأ :امهدحأ

 نع ةرابع ةبلغلاو ؛ةبلاغلا ءامسأ نم وهف ةدلوتسملا ةمألل مسا دلولا مأو «ةوعد الب هدلو مأ ريصتو «حاكنلا دسفي
 نأ :نيبابلا نيب ةبسانملاو «مجنلاو تيبلا هريظنو مميتلاو جحلاك لامعتسالا يف هدارفأ ضعب ىلع ماعلا ظفللا رصق

 (حتف «ئيع) .صقان قرلاو «لماك كلملا دلولا مأو ربدملا يف
 ةغيصب [(ئيع «ط) .ًاقافتا اهكيلمتو اهعي زوج هريغ نم ا ولو اهكيلمت زوجي ال يأ ديدشتلاب|:كلمت م
 ىهف «هل تدلوف ةمأ ئطو نم" :لاق الع هنأ ان 55 سابع نبا نع يرو اٺ ؛اهكيلمت رجي مل يآ كلمتلا نم لوهجلا

 لورا دبع ةيطبقلا ةيراما نمي ع ىلا ني ميهاربإ م ترک :هنعو «ةحجام نباو دمحأ هاور ؛"هنم ربد نع ةقتعم

 باحصأ نم اهسريغو دؤاد و رشب يج يجن عو «ٰيطق رادلاو هججام نبا هاور < اهدلو اهقتعأ" :لاقف لك هللا

 تاهمأ عيب زوجي ناك هنأ هذ ىلع نع يور امم ًالالدتسا ىلوملا تاو قتعت ال اأو ةءاهعيب امههديومت ف رهاوظلا

 (حتف) ۳۳۸/١] :قئاقحلا زمر| .ةعامحلا لوق ىلإ عجر هنأ حص دق :انلق «دالوألا
 تهبشأف مئاق اهيف كلملا نأل ؛تافرصتلا هذه دلولا مأ يف فرصتي نأ ىلوملل زوجي يأ :خإ مدختستو أطوتو

 فرتعي نأ الإ لوألا اهدلو بسن تبثي ال هنأ ملعا مث .هل ةيانطلا شرأو رقعلاو بسكلا نأ ىلإ ءاعيإ هيفو ءربدملا

 (ئيع) .هكلم ءاقبل ابدن ءاربتسالا دعب :جوزتو (حتف «صلحختسم) .اذه دعب ءيجيسو «ىلوملا هب
 دلولا دعب دلوب تءاج ناف يأ ج! ةد ةت تب (ئيع طر .هب فرتعا ئذلا لوألا دلولا دعب يأ :هدعب

 دلولا نيعت لوألا دلولا نشا امل هنأل ؛ةوعد ريغ نم فرتعي 5 نإو هن ةبسن تبت هب فارتعالا عم لوألا

 اذإ كبك :يعفاشلا لاقو ةةخركنلاك .تراضو ١ شارفلل دلولا كع لاقو ءاشارف تراضف اهتم اذوضقف

 يضفملا دقعلاب تبثي ةحوكنملا يف نأل ؛ةضيحب اهثطو دعب اهأربتسا هنأ يعدي نأ الإ اهنع لزع نإو ءطولاب فرتعا

 كلام لاق هبو «ىلوأ بسنلل اتبثم ءاضفإ رثكأ هنوك عم هسفن ءطولا نوكي نألف «ءطولا ةطساوب دلولا ىلإ
 :ةدنع سسي ام اهتقارفا لاؤزب بحول ةظولاب اشارف تاراض ول األ ةاك شارفنال هنأ :انلو كأ

 هدوجوب نقيتملا هبسن تبث رهشأ ةتسل هب تءاح اذإف نیب فرع ىلو اراب الإ تچ ب ال كلذ ناك اذإف

 يف هئطوبو «تبثي مل رثكأل هب تءاح نإو «هقلح نابتسا اف نقيب اكيع ذأ اهم كركي آني ترهل اروا تک

 [۳۳۹/۱ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلا دنع فيعض هجوبو «دمحأو كلام دنع دلولا مزلي اهربد



 عسن 0 ,هلام ع نع ع هيفنب يفتنيو لوألا فاللخب «ةوعد الب

 اهكلمف حاکن تدلو إو ءاهتميق يف تع تعس د قارصنلا دلو مَا اس أ ولو هكيرغل
 امي لحد دقو ادساف ولو لجرلا نم ةمألا يأ لدغ اهموق هتربدم وأ

 هبسن تبني ال هنإف لوألا دلولا يأ :لوألا (نيع) .هب فرتعي نأ الإ ةرم لوأ يف تبثي الو ىلوملا نم :ةوعد الب
 ريغ نم يفنلا درجمم يفتني لوألا دعب يذلا اهدلو بسن ىفن اذإ يأ :هيفنب يفتنيو (نييع) .هب رقي مل ام هنم

 الإ هيفنب دلولا يفتني ال ثيح ةحوكنملا شارف فالخب «جيورتلاب هريغ ىلإ هلقن كلمي يح فيعض ةمألا شارف نأل ؛ناعل
 اهئطو ناك نإف ةنايدلا مكح امأو ءءاضقلا مكح اذهو «جيورتلاب هلاطبإ كلمي ال يح شارفلا دك اتل ؛ناعللاب

 اهظفحي مل نإو ءهنم دلولا نأ رهاظلا نأل ؛هب فارتعالا همزلي اهنع لزعي ملو ءانزلا ةبير بجوي امع اهظفحو
 هيعدي' نأ هيلعف «دلوب تءاج يح كلذ دعب اهأربتسي ب لو اهئطو اذإ فسوي يبأ نعو «يفنلا هل زاج اهنع لزعو

 هل يغبني ال دمحم نعو ؛حالصلا ىلع اهرمأل المحو «هب نظلل ًانيمحت ال وأ ايهتع لزرع عاوسو ال وأ اهظفحعاوبس

 نأل ؛هتوم دعب اهقتعب يصوي وأ ءاهربديو امي عتمتسيو دلولا قتعي ل نأ يغبني نكلو «هنم هنأ ملعي مل اذإ هيعدي نأ
 نكس هلع .قيئاتللا نم طاتحيف ءاعرش لس ال هنم سيل يذلا دلولا يفق بسنلا ىوعد

 عيمج نم دلولا مآ تقتع ىلوملا تام اذإ يأ [(ييع طر .ادترم هقاحلك امكح ولو ىلوملا توم يأ ]:هتومب تقتعو

 نم نلعجي الو ؛نيد يف نعبي ال نأو ءدالوألا تاهمأ قتعب رمأ اع يبنلا نأ": بيسملا نب ديعس نع يور امل ؛لاملا
 نكي مل نإف «ىلبح تناك وأ .دلو اهعمو ضرملا وأ ةحصلا يف دلولاب ىلوملا رارقإ ناك اذإ لاملا لك نم قتعلاو ؛"ثلنلا

 (حتف «صلختسم) .ةيصو وهو «قتعلاب رقأ دهاشلا مدع دنع هنأل ؛ثلثلا نم تقتع كلذ نم ءيش

 (ط) .ثلثلا نمف الإو «يلبح تناك وأ دلو اهعمو ضرملا وأ ةحصلا ف دلولاب هرارقإ ناك اذإ :هلام

 نم دالوألا تاهمأ يف قبس يذلا ثيدحلا يف درو امل ؛ىلوملا ميرغل ةياعسلا اهنع تفتنا امنإو :هميرغل عست ملو
 قس ىلع مدقتفا ةيلسصأ :كلولا ىلإ ةجاحلا نال ؛؟ةقرولل اهيلع ةياعس ال اذكر نيد ىف نعي آلا نأو" :القفع هلوق

 (حتف «صلحختسم) .نيفكتلاك نيدلاو «ةثرولا

 مأ تملسأ ول يأ [(ط) .ةياعسلا يدؤت تح قتعت ال ةبتاكملاك يهو ةنق اهتميق ثلث يهو] :اهتميق يف تعس
 ءاهتميق ثلث يف ىعست دلولا مأ نأ ريغ «رفاكلا نارصنلاب دارملاو ءاهتميق يف ىعست هتربدم وأ ينارصنلا دلو
 مأو ءاهمالسإ لبق تباث ةبتاكملا ىلع ةياعسلا بوحو نأل ؛ىلوألاب ةبتاكملا ف مكحلا ملعيو «نيثلثلا يف ةربدملاو

 لاقو «ىلوملاب رضت ال ةياعسلاو ؛ةياعسلا يدؤت يح قتعت الف ءاهزجعب قرلا ىلإ درت ال اأ الإ ةبتاكملاك دلولا

 «ةبحاو ملسملا نع رفاكلا لذ ةلازإو الذ اهيلع كلملا ةمادتسا يف نأل ؛اهيلع نيد ةياعسلاو «لاحلا ف قتلا قز

 كلم ةلازإ رذعتو «هديو ىلوملا كلم يق اهءاقبإ رذعت هنأ :انلو «قتعلا نيعتف «عيبلا رذعت دقو «قتعلا وأ عيبلاب كلذو

 قاوتت' لاخلا يف هكلم لاوزب ااو يلف ییا زلط ةيدتسللاب یل ی حرس عع دق. نأل ؛ءيش ريغب ىمذلا

 = «ةيرحلا فرش لينل باستكالا ىلع دهتحتو طشنت اهأل ؛قتعت مل اذإ ام فالخب ءاهدوصقم لوصحل باستكالا يف



 داليتسالا باب " قاتعلا باتك

 فاضت ههزلو الو أ ياو بسن تبل وكر تشم دم مآ كلو يتلا واو فلز مآ يها

 2771 1 EES ص551 1 1 ]1 ] ]1 ]1 ات امر تو اھل
 دلولا ةميق همزلت ال يأ اعا هم زل يأ ق ولعلا موي هكيرشل

 تقتع اهالوم تام نإو «هلاح ىلع تيقب ملسأ نإف ؛ىبأف ىلوملا ىلع مالسإلا ضرع اذإ اميف فالخلا اذهو =

 هكرتنف اهموقت يذلا دقتعي :انلق ؟ةياعسلا اهيلع بحب فيكف ةفينح يبأ دنع ةموقتم ريغ يه :تلق نإف .ةياعس الب

 ءايلوألا ضعب افع ول اذه عمو موقتي ال صاصقلا نأ ىرت الأ موقتلا ةياعسلا بوحو يف طرتشي الو «هدقتعي امو

 هتمأ وأ ينارصنلا دبع ملسأ ول هنأل ؛دلولا مأب ديق امنإو «مهنع ررضلا عفدو رذعتلل الام نيقابلا بيصن بلقنا
 (حتف «نييع ءصلختسم) .هعيب ىلع ربجي ىبأف مالسإلا ىلوملا ىلع ضرعو
 .ةيئرحلا وه ببسلا نأل ؛اندنع] :هدلو ١ يهف (ط) .هريغو طرشلا نم هوجولا نم هجوب اهجوز يأ :اهكلمف
 تقو نم اندنع هدلو مأ يهف رخآ هجوب وأ ءارشلاب اهكلم مث ءادساف ولو حاكنب هريغ ةمأ دلوتسا نم يأ [(ئيع)
 :# هلوقل ؛هل دلو مأ ريصت ال :يعفاشلا لاقو «هنم بسنلا توبث تقو نم رفز دنعو «قولعلا تقو نم ال اهكلم
 هذهو ءاهديس نم ةدالولا نوكت نأ اهل قتعلا توبثل طرش "هنم ربد نع ةرح يهف اهديس نم تدلو ةمأ اعل"

 قولع رابتعاب دلولا ةيمومأ توبث نأل ؛هل دلو مأ نوكت الف قيقرب تقلع األو ؛اهديس نم اهجوز نم تدلو

 .لكلا فلاخي ال ءزجلاو ةلاحلا كلت يف مألا ءزج هنأل ؛ارح دلولا
 تعف:بستلا ت دقق السك امی داو لك ىلإ دلولا ةبسنب امهنيب تبثت ةيئزحلاو ةيثزحلا وه ببسلا نأ :انلو

 قتعلا قح احل. تبثي مل اهنطب يق ام قتعأ ول هنأل ؛نينخلا ةيئزج نم ركذ ام ربتعم الو ءامهيلإ دلولا باستناب ةيئزجلا

 يف دحو قولعلا ,heh صن ال هنأل ؛ىور اميف هل ةجح الو «تبثل اب لاصتالا لحأل ناك ولو «هتقيقح الو

 (ييع «حتف) .نالوق اهيف هلو ءاندنع هل دلو مأ تراص اهكلم مث تقحتسا مث نيمي كلم اهدلوتسا ولو «هکلم
 ا كاك ی ناك السن هيما عت نک انقزيسأ هاعداف دلوب تءاجف نينثا نيب ةيراح تناك اذإ يأ :هبسن تبث

 هيف هتوعد حصتف فصنلا يف هكلم فداص هنأل ؛بستلا ىلإ دلولا جايتحال تكيس وأ اريج شيوع لأ ایم

 ؛دلولا مأ ةمألا ريصتو ءأزجتي ال بسنلا نأل ؛ةرورض + لالا ی ےک ت وف ھاز هيف هبسن تبثيو
 لباق وه ذإ ؛هبحاص بيصن كلمتي مث هل دلو مأ هبيصن ريصي :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع أزجتي ال داليتسالا نأل

 (صلختسم) 4٠0/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغو ريبدتلاك لبق ةيرحلا تابثإ نم ءيش اه لصحي مل هنأل ؛كلمتلل
 ةمألا ةميق فصن ةقباسلا ةروصل لا يف يعدملا مزل يأ :اهتميق فصن همزلو (نيع) .هدلو مأ اهلك نوكتو :يهو

 ا ےک مضوي اذهو «تقولا كلذ نم تبثت دلولا ةيمومأ نأل ؛قولعلا موي اهتميق ربتعتو «ةكر تشمل

 يأ «"اهرقع فصنو" :هلوقو «قتعلا نامض فالخب كلف نامض هنأل ؛ارسعم وأ ارسوم نوكي نأ نيب فلتخي الو

 هب رجأتست مكب لثملا رهم نع ةرابع رقعلاو «ةكر تشم ةيراج ئطو هنأل ؛اضيأ اهرقع فصن يعدملا ىلع مزاي
 بسني بسنلا ذإ لصألا رح قلع هنأل ؛دلولا ةميق ىعدملا مزلت ال يأ "ةميق ال" :هلوقو ءرقعلا وه ءانزلا ىلع

 (ييع ؛حتف) .هكلم ىلع دلولا ثدحيف «تقولا كلذ يف بجي نامضلاو «قولعلا تقو ىلإ ًادنتسم



 داليتسالا باب ۳ قاتعلا باتك

 رقعلا فيقت هن ددحاو لك ىلعو ءامهدلو م يهر امهنم هبسد تی اعم ةايعذا 2

 دل ولا بسن ا

 نيكيرشلا نم. يأ اهنسا (ئيغ)ا ؛امهكلم يف همأ هب تلبح يذلا فلولا بسن ناكيرشلا ىعدا يأ :اعع ةايعذا نإو
 هبحاص ىلع ةعجار هبيصن يف امهنم لك ةوعد نأل| :امهدلو مأ يهو (ييع «ط) .امهكلم يف قولعلا ناك اذإ
 يف ءابآلا راثآ فرعي يذلا وهو فئاق عمج ةفاقلا لوق ىلإ هيف عجري :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه 2 ديع) .غألا هعتتف

 بس كقو»ءردعتم نيتام نع قلختي ال:دلولا نأ الع عم نيصخش نم بسنلا تابثإ نأل ؛ءابآلاب دال وألا هبش يأ ءانبألا

 .حاكنلاك ةكرشلا هيف روصتت الف ارجعي ال امم بشنلا نألو ؛كو ديز ني طال ا ا ولع

 يقابلل وهو «هناثريو امهنري ءامهنبا وه ءامه نيبل انيب ولو ءامهيلع سبلف اسبل حيرش ىلإ هد رمع باتك :انلو

 هنألو و تباث نب ديزو سابع نباو يلع بهذم وهو «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحممي كلذ ناكو ءامهنم

 راض اذجلو «تاسضخملل افذقاهيف:نألو ؟ماحرألا يام مليو بيلا ملعب درفتلا وه ىلاعت هللاو «بيغلاب محر

 .اعامجإ ةلاحلا هذه ريغ يف افذق

 ءامهول فالتخال ديز نب ةماسأ بسن يف نونعطي اوناك مال ؛نيكرشملا نعط عطقل ناك 5 ىبلا رورسو

 ءطقنا ضعب نم اهضعب مادقألا هذه :لاقف ءامهيلع يحلدملا ززجم رم الو كلذ ملعي فئاقلا نأ نودقتعي اوناكو
 س

 ةياكح نالو اعرف كح. تناقل لورق نآلا تالدا وجع رف :بيبهسعزا ىلع هيلع ةجلا ثسزلو پهط

 ةناضحلاو ةقفنلاو ثاريملاك ةئزجتم ماكحأ هب قلعتي نكل أزجتي ال ناك نإو بسنلاو «هب جاجتحالا نكمي الف لاح

 امو ةئزجتلا ىلع امهنيب تبثي ةئزجتلا لبقي امف حاكنإلا ةيالوو بسنلاك ةئزجتم ريغ ماكحأو «لاملا يف فرصتلاو

 (حتف) [ ١ :قئاقحلا و .هريغ هعم ں سیل هتأک لامكلا ىلع امهنم لك قح يف 5: تشر اهلبقي ال

 :هلوقو «يناثلا نيعتف ةهبشلل لوألا رذعت دقو رقع وأ دح نع ولخي ال مرتحملا لحما يف ءطولا نأل ' :رقفلا فعن
 :ليق نإف ءةضواعملاب ناطقسيو ناقحلا لباقتيف اهرقع فصنو اهفصن ةميق نم رخآلا ىلع هلام يأ "اصاقتو"

 رخخآألا قس ىق تس نم رخآلا اها اربي اعرف دتا يف الف ءاساصقا روسي تأل (رقفلا بورجو ق ةف ال

 مهاردلا عفدي نأ هل كاك بهذلاب رخآلاو مهاردلاب ايه لجأ بيضت موق ول هنأ هدئاوف نمو «ةبلاطملا هجوتيو

 هكلم ردقب امهنم دحاو لكل بجي رهملا ذإ ؛ةدايزلا ذحأ هل ناك رثكأ امهدحأ بيصن ناك ولو «بهذلا ذخأيو

 ءاهدحأل ةقيقحلا ف وهو ءأرجتي ال بسنلا نأل ؛ءاوسلا ىلع امه: نوكي ثيح هنم ثرالاو ةونبلا فالخي ءاهيف

 (حتف) ۳٤١٠/١] :قئاقحلا زمر] .ةيولوألا مدعل ؛ءاوسلا ىلع امهنيب نوكيف
 نع هقح امهدحأ ذحأي الو ءرخآلا بيصن نع اضوع هبيصن نيكيرشلا دحأ حرطي نأب اضواعت يأ :اًصاقتو

 ىلع هل رقأ امهنم دحاو لك نأل :لماك (ٰييع) .نيكيرشلا نم دحاو لك نم يأ :لك نم (يشحم) .رخخآلا

 (ئيع) .هلوق لبقيف لامكلا ىلع هتوبثب هسفن



 داليتسالا باب ۳ قاتعلا باتك

 رقعلاو اا همزل بتاكملا هقدص ۾ هبتاكم ةمأ دلو یعدا 0 بأ توا ف روو

 كلذ ىلع امهقداصتل يعدملا يأ هاوعد ف ىلوملا ىلوملا يأ

 .بسنلا تبثي م هبل نإ «هدلو مأ رصت مو ,دلولا ةميقو
 بسلا قو بيناكملا ي ةمألا يآ

 ةقيقحلا ف بألا نأل ؛ةضحملا ةبوصعلاو ءسدسلا وهو ءدحاو بأ ثرإ نبالا نم نايعدملا ثري يأ :هنم اثروو

 هفصن نوكي الو «ثاريملا عيمج يقابلا ثري امهدحأ تام نإف ءامهنيب ثرإلا فصنتيف مولعم ريغ وهو ءامهدحأ

 ايفل رثكأ انهدحأ ناك نإو «نيفضن ثرألا نامستقيف الماك هل اتوبثل يقابلا ةوبأب نيبوجحم مفوكل تيملا ةثرول

 (حتف «صلختسم) .ءالولاو ثرإلا بسنلا عبتيو ءبسنلا يرحب مدعل ؛رحالا نم
 (ئيع) .ةيول وألا مدعل دحاولا بألا بيصن نامسقيف انقدحأ قحتسملا نآل ؛دحاو يأ :بأ ثرا

 تبث يبحألا هقدصف يبنجأ ةيراج دلو ىعدا ولو ؛ينحألاك نوكي نأ بتاكملا رمأ ةياغ نأل :خلإ تسلا همزل

 ىلع ءاقبلا نيب تريخو ءاهقيدصت طرتشي مل هتبتاكم دلو ىعدا ول هنأل ؛بتاكملا ةمأب ديقو ءانهه اذكف ءهبسن

 نيب كلم الو حاكن ريغب ئطو هنأل ؛"رقعلاو" :هلوقو دلو مأ ريصتو اهسفن زجعت نأ نيب اهرقع ذحأو اهتباتك
 .ةهبشلل خا هيع لفقتع دقو

 يف هنأل [(نييع) .بسنلا تباث ةميقلاب ارس ناوک رورقملا نيمس هللا ةاضيأ ةه 211 لآ اعف

 ةدالولا موي ربتعت انهه ةميقلا نأ الإ هقرب ضري ملف هبسك بسك هنأ وهو اليلد دمتعا ثيح رورغملا دلو نعم

 راصف هبسك بسك ةيراحلا نال ؛بتاكملا قيدصت ربتعي ال هنأ :فسوي يبأ نعو ؛ةموصخلا موي رورغملا دلو ةميقو
 دلولا ةميق الو اهرقع هيلع بجي ال اذهلو هيلإ جاتحا اذإ هنبا لام كلمتي نأ بألل نأ قرفلا هجو «نبالا ةيراجك

 ةميقو اهرقع هيلع بجي اذهلو هسفن ىلع رجح دقعلاب هنأل ؛هبتاكم لام كلمتي نأ ىلوملل سيلو «هل دلو مأ ريصتو
 (حتف) .هقيدصت طرتشيف هل دلو مأ ريصت الو «دلولا

 د دوي سوسو وو قحلا نم هلامو ؛ةقيقح اهيف هل كلم ال هنأل :هدلو مأ رصت ملو

 قح هل امنإو هقح الو كلملا ةقيقح اهيف بألل سيل هنأل ؛نبالا ةيراج فالخب غ[١/١851 :قئاقحلا زمر] .كلملا

 (ئييع «حتف) .داليتسالا ةحصل بألا كلم ىلإ اهلقن ىلإ انجتحاف داليتسالا ةحصل فاك ريغ كلذو كلمتلا

 ولف «هقيدصت نم دب ال هنأ رم امل ؟ىلوملا eg بلا يآ لولا بكلامك تزف يا :هبذك ناف

 «بحوملا وهو «قاب رارقإلا نأل ؛هل دلو مأ تراص مايألا نم اموي قيدصتلا ةروص يف ةيراجلا هذه ىلوملا كلم

 كلم مث بسنلا يف بتاكملا هبذك اذإو «بسنلا تباث دلو اهنم هلو ءاهكلم هنألو «عناملا وهو بتاكملا قح لازو
 ق بسنلا تبقي سا وبأ لاقوة لاو دقو تاكل :ييذكت عناملا نال يدل تبث رهتلا نم اوف دلولا اذه

 (ييع «صلحختسم) .قرفلا رم دقو «ىلوأ لب نبالا ةيراجك تراصف «هبسك بسك األ ؛اضيأ بيذكتلا ةروص
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 نامألا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ

 لف ابذک ضام ىلع هفلحف هب مسقملاب ربخلا يفرط دحأ ةيوقت نيميلا

 ةحراحلا يهو ةوقلاب يأ (4ه:ةقاحلا» هن يِمّيلاب ُهْنِ ةدح ألا :لاعت لاق تفل ةوقلا وهو نوع - :ناعألا باتك

 مدق هنأ ريغ «هيف رثؤي ال لرهلاو هاركإلا نأ يف حاكنلاو قاتعلاو قالطلاو نيميلا نم لك كرتشا [(نييع) ايا

 يف قالطلا ةكراشمل هدعب قاتعلا ركذ مث «هققحت دعب هعفر هنأل ؛قالطلاب هالوأو «ةدابعلا نم هبرقل ؛حاكنلا

 وأ مسقلاب ئوقتي فلاحا نأل ؛اتيع فلحلا ىم يسقلاو ةرقلاو ةحراخلا نيب كرتشم ظفل ةغل نيميلاو .طاقسإلا
 هجو ىلع ةتافض وأ ىلاعت هللا ركذب ربخلا ةيوقثا نع ةرابغ :عرشلا يقو ءمسقلا دنع مهفاعبأب نوكسامتي اوناك ممأ

 تاحلطصم يف نيميب قيلعتلا يأ يناثلا عونلاو «مسقلا مساب صتخي لوألا عونلاو طرشلا دوجو دنع ءازحلا لزني
 .هيف نوكت امنإ ةرافكلا نأل ؛ركذلاب لوألا عونلا صح فنصملاو .ءاهقفلا

 نكل هركي ال هتافصو هللاب نيميلاو .اوغل نوكي الف رذنلاو قاتعلاو قالطلا امأو ءطقف هيف نوكي وغللا نيمي اضيأو

 عاقيإ :يئاغلا اهببسو ءاملسم افلكم فلاحلا نوك :اهطرشو ءاهيف لمعتسملا ظفللا :اهنكرو «هريثكت نم ىلوأ هليلقت

 فلح اذإ اميف ربلا بوجو :اهمكحو «كرتلا وأ لعفلا ىلع هريغ وأ هسفن لمح ىرخأو ةرات عماسلا سفن يف هقدص
 مدع ناك اذإ اميف ربلا بدنو «ةرافكلا بوحو امهدض ىلع فلح اذإ اميف ثنحلاو «ةيصعم كرت وأ ةعاط ىلع

 (ييع) .بذكلاو قدصلا لمتحي ربخلا نأل ؛بذكلاو قدضلا افرط امه :يقرط (حتف) اتا هيلع ف ولخملا

 نم امسا ناك ءاوس [(ييع) .ةهوركم ىلاعت هريغبو ىلاعت هللا وه هب مسقملاو ؛"ةيوقت" :هلوقب قلعتم]:هب مسقملاب

 .قيلاعتلا نيميلا فيرعت يف تلحدف «كلم لاوز وأ «هوركم مازتلا وأ «هتافص نم ةفص وأ «ىلاعت هئامسأ

 رطخ ىلع امودغم طرشلا نوكي نأ دب الو «"هابشألا" يف ةروكذم سمح يف الإ اعرش نيمي قيلعتلا نأ :لضاحلاو

 نيميب سيل قيلعتلاو «عنملا وأ لمحلا ققحتيل طرشلا دوجو دنع دوجولا بلاغ نوكي نأ ءازحلا ةيحالصو «دوحولا

 (ئييع «حتف) لاب نيعتلا ئعم لوصحل ءاهقفلا دنع انيمي يمس امعإو 57

 «ةدقعنمو وغلو سومغ : ماسقأ ةثالث ىلإ هريغب ال هللاب نيميلا ميسقت ىلع مالكلا ف عورش :ضام ىلع هفلحف

 ةيويند ةذحاوملا نوكت نأ امإ ولخ ال لوألاو ءوغل :ناثلا ءالوأ ةذخاؤم اهيف نوكي نأ امإ ولخت ال امنأ رصحلا هحو
 ؛لغاف نعمت لوعق سوم بذكلل ابصاق اذا ضصخشلا فقلحق::سومعلا :قاكاو «ةدقحتملا :لوألاف :ةبوقغ وأ

 ءيش تابثإ ىلع هفلح نأل ؛يرثكأ وأ يقافتا يضاملاب دييقتلاو «رانلا يف مث «مثإلا يف هبحاص قرغي يأ سمغي هنأل
 نيمبلاو ةع ةربك األ ؟ةقيقح. قدمي سيلا سوسغلا نإ شلك قاف ءاضيأ سوم دمع ايدك لالا قا هيا وأ

 يمس امك «نيميلا ةروصب ةريبكلا هذه باكترا نأل ؛ازاجب انيمي تيمس :تلق «عورشملا دض ةريبكلاو «ع ورشم دقع

 (ط) .هيفن وأ ضام رمأ تابثإ ىلع يأ :ضام ىلع (حتف) .هيف عيبلا ةروص دوجول اعيب رحلا عيب
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 هيف و .دقعنم تأ ىلعو .يباثلا دود لوألا ق مو وغل انظو .سومغ دايو
 دقعنملا يف سومغلا وهو فلاحا يت

 يف مث «بنذلا يف هبحاص سمغي هنأل هب يمس :سومغ (ط) .بذكلا دصاق ينعي ادماع هنوك لاحو يأ :ادمع

 ناد ھا اوب هيع) .لاق امك رمألا نأ اناظ هنوك لاح ضام رمأ ىلع هفلحو يأ ] :وغل انظو (ييع) .رانلا
 ىلع ءانب ءام زوكلا هذه يف نأ فلح اذإ امك «ءيش همزلي ال وغل اقداض هنظب لاح وأ :ىظام ىلع ايذاك“ لخعرلا

 روصتي وغللاو «هيف ةدئاف ال ءيشب ىتأ اذإ اغل :لاقي ءديفي ال امل مسا وغللاو «هفرعي ملو قيرأ مث «كلذك هآر هنأ
 ال يضاملا يف نئاك رمأب روذنلاو قاتعلاو قالطلا قيلعت نأل ؛قيلاعتلا هريغب نيميلا يف روصتي الو «هّللاب نيميلا يف
 نكي ملوأ نيميلا تقو املاع ناك ءاوس روذنلاو قاتعلا اذكو «هب عقي قالطلا نأل ؛سومغلا الو وغللا هيف ققحتي

 ىكحو :نيميلا دصق ريغ نم هّللاو ىلبو هللاو ال یوق نبل نبانلا نيب يرجي ام وه وغللا :يعفاشلا دنعو ام اع

 نيمي ىلع فلحلا وه ان سابع نبا نعو ءاعوفرمو افوقوم كلذ لثم ةشئاع نعو «ةفينح يبأ نع دمحم كلذ
 (ييع) .هب رابتعا ال هنأل ؛هب يمس :وغل (حتف) ۳١١/١] :قئاقحلا زمر| .قداص هنأ ىري وهو ةبذاك
 "ةيناثلا نود ىلوألا يف" خسنلا ضعب يقو [(نيع ءط) .لوألا يف بوتيو رفغتسيف وغللا وهوإ :ئباثلا نود
 هللاب كارشالا :رئابكلا" :التفع هلوقل ؛ةريبك اهأل ؛سومغلا نيميلا ق فلاحلا .مثأي يأ ءزئاج امهالكو «ثينأتلاب

 لسم أرما قح عطتقا نم" :#5 لاقو ؛دمحأو يراخبلا هاور ."سومغلا نيميلاو سفنلا لتقو نيدلاولا قوقعو
 نم ايق ناك نرو لاف اوسم ذا زون لر لاق اللا هيلع مرسو نالا هل هللا بحوأ دققا ةئيبسي
 ؛نيهاش نبا ماورا ةيلاغت يأ "عقالب رايدلا عدت سومغلا نيميلا" :ةياور يفو ؛"ةرجافلا نيميلا" :كتفع لاقو «'كارأ

 اب نك دعو كناميأ ىف و للاب كلا ١ دارت الإ :ىلاعت هلوقل ؛وغللا يف مثأي ال يأ ' ياثلا توف هلوقو

E REبيع «حتف) .بلقلا لعف هنأل ؛دصقلا دارملاو :(75١:ةرقبلا) مكب  

 لبقتسم رمأ ىلع لحرلا فلح يأ یک .كرتلا يف وأ لعفلا يف ناك ءاوس ربتعم يأ | :دقعنم تآ ىلعو
 فلا سوغ ىيدع 3 E سمشلا علطت الو «تومأ ال هللاو :وحن جرخيل فلاحلا لعف لعفلاب دارملاو «دقعنم

 ا 101 :هلوقك كرتلا ف وأ ءامهرد اديز نيطغأل لاو :هلوقك لعفلا ىف ناك ءاوس دقعنم لبقتسملا ىلع

 :قئاقحلا زمر] .ةرافكلا همزليو ءثنح دقف ةرم لعف ولف ءادبأ كرتي نأ كرتلا يفو «ةرم لعفي نأ لعفلا يف هربف
 اعفك ربلا هيف بجي ام هنمو يلسملا نارجهك هيف ثنحلا بجي ام هنم «عاونأ ىلع ةدقعنملا نيميلا نأ ملعاو Irer/ا

 (حتف) .ثنحلا نم ىلوأ اهيف ربلا يأ نيميلا ظفح نكلو تاحابملا رئاسك ثنحلاو ربلا هيف يوتسي ام هنمو «ضئارفلا
 ردفا يف بج الو وللا سومعلا يف: بت الف اتل :نيسبلا ي الإ ن ی يا :طقف ةرافكلا هيفو

 تحتك" اب ا كلو :ىلاغت هلوقل ؛ةرافكلا سومغلا يف بجي :كلي يعفاشلا لاقو ءرافغتسالاو ةبوتلا الإ

 مك ذحا وي نكلو# لا a أ ةيآ يف اهب اهرسف ىلاعت هنأل ؛ةرافكلا ةذحاؤملاب دارملاو «(٠٠٠:ةرقبلا) 1
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 ةرافكلا نألو ؛نيتيالا نيب قيفوت هيفو ءاضيأ دصقلا دقعلاب دارملاو ؛ةيالا )۸۹ :ةدئاملا) (6 هن رافكف ناَميألا متدقع امي =

 عفدل كتغش :دكك هلوق انلو «دوقعملا هبشأف ابذاك هللاب داهشتسالاب ققحت دقو ىلاعت هللا مسا ةمرح كته بنذ

 ءقح ريغب سفن لتقو «فحزلا نم رارفلاو «نيدلاولا قوقعو «هلاب كرشلا :نهيف ةرافك ال رئابكلا نم سمح"

 نم سومغلا نيميلا دعن انك :ام55 سابع نباو هذ دوعسم نبا لاقو « سومغلا :ةياور يقو ؛"ةرجافلا نيميلاو
 .اهيف ةرافك ال ىلا رئابكلا

 .هجو نم ةدابع ةرافكلاو ,ةضحم ةريبك سومغلا نألو ؛مهعامجإل ةياكحو ةباحصلا عيمج ىلإ ةراشإ "انك" :امهلوقو

 ةبوقعو «حابم اهببسو ةضحم ةدابع :ماسقأ ةثالث دابعلل ةمزاللا تاعورشملا نأل ؛رئابكلا رئاسك امي طاني الف

 موصلاب ىدأتت يح هجو نم ةدابع اهني ؛ةرافكلا يهو ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ددرتمو ءضحم روظحم اهببس و ةضح

 ب ادد رتم اضيأ اهببس ن وكيف دودحلاك ةرجازلا ةيزحجألا نه تغرش األ ؛هج و نم ةبوقعو «ةينلا هيف طرتشيو

 بذكلا نأل ؛ضحم روظحمف سومغلا امأو ءامهريغو لتقلاو راهظلا :لثم «تارافكلا رئاسك «ةحابإلاو رظحلا
 انعدحأو لام لاب داسا نالا نأ يات الآ قراقكلل اس حلصي الف «ىلوأ هعمف مارح هللاب داهشتسالا نودب

 .بتات نم دحأ مكيف لهف نيقيب بذاك اهدحأ نأ لع هربخل ؛نيقيب بذاك

 بذاكلا ىلع بجاولا نأ تاع نيبو كلذ ىلع نوملسملا عمجأو «ةرافكلا امهنم بذاكلا ىلع عراشلا بحي ملو

 ميلا يق هبجوأ نمف «تارافك عبرأ هيلع نأ هل نيل اه نحت ةزرافكلا تناك ولو ريغ ال ةي وتلا :هعيع لإ د امهنم

 ايلدب لبقتسملا يف نيميلا ناميألا متدققع اع دارملا نأل ؛ىلت اميف هل ةجح الو ءعامجإلاوب ن صنلل افلاخم راص ةرجافلا

 وصتي الو «لقتسملا يف الإ كشلاو ثنحلا نع ظفحلا روتي ال هنأل ؛(م.3 :ةدئاملا) 4نامی اوظَفْحاَو :ىلاعت هلوق

 اصحاب يعليز (ئيع) .ةيآلا اه وانتي 2 1 سومغلا ن "ميلا قللذ

 لبقتسم رمأ ىلع هفلح يأ هلبق امب لصاو [(نييع) .نونحب وأ هيلع ىمغم وهو هلعف اذإ اذكو] :ًايسان وأ اهركم ولو
 < نيميلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهرهو دج نهدج ثالث" :تلع هلوقل اسا ا اھ رک لاا ناك ولو «دقعنم

 فلحي ال نأ ىلع فلحي نأ ىسانلا ةروص لب :تلق ؛روضتت' ال .نيعيل لا يف نايسنلا ةقيقح نأل ؛ءيطخل ىلا يسادلاب دارملاو

 ىلإ ةبسنلاب اهيلع فولع نيميلا هذهف ءةيناثلا ن بيلا داقعنا عنمي ال اذهف .ءيش ىلع فلحف قباسلا فلحلا يسن مث

 نيميلا يف هيلع فولحملا رشاب اذإ مث «ىلوألا يف اثناح راص ةيناثلا نيميلا درجعو نيمي اهتاذ يف يهو «ىلوألا نيميلا

 4/١*[ :قئاقحلا زمر] .اهركمو افطاح هني دقعتت ال :ىعفاشلا دنعو ؛ىئرخأ ةرافك هيلع بجيف «ةيناث تنحي ةيئاثلا

 نعي اسا وأ اه کس كيس وک ایا دا ا لا قلع ولو يآ ردقم لعف ىلع فطع :كلذك ثنح وأ

 وأ هاركإلاب هيلع فولحلا لعفب ثنحلا وأ نايسنلا وأ هاركإلاب فلحلا ناك ءاوس «ةدقعنملا نيميلا يف ةرافكلا بحت

 = هيلع ىمغم وهو هيلع فولحملا لعف اذإ اذكو ؛هريغو هاركإلاب مدعني ال يقيقحلا لعفلا نأل اذهو ؛أطخلا وأ نايسنلا



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ م نامبألا باتك

 نإو دهشأو فلحأو مسقأو هئايربكو هلالجو هتزعو ميحّرلاو نمحرلاو هللاب نيميلاو

 O a ine هللا ميأو هللا رمعلو .هللاب :لقي م
 ةثالثلا ظافلألا هذه يف

 «هركملاو يسانلاو هيلع ىمغملاو نونجا يف بنذ الو بنذلا رشسل ةرافكلا لإ :ليف ناف ؛ظرشلا ققحتل ؛نونحج وأ ح

 لد ىلع رئاد هنإف ءاربتسالا بوجوك «بنذلا ةقيقح ىلع ال ثنحلا وهو بنذلا ليلد ىلع رادي مكحلا نإ:انلق

 فارما نم اهارتشا وأ اركي اهارتك ثا نإو بجي هنأ ىرت الأ «لغشلا ةقيقح ىلع ال كلملا ثادحتسا وهو ۾ محرلا لغش

 (صلختسم ١ييع (« يشحخ) . .هريغو هارك الاب ثنحي ال اور يدها و حصألا ي يتفاعل كنع ۾

 : اع هلوقل ؛لجو ع هئاوسأ ن هريعب ۾ للاب ع ورشم قيلعتلاب و مسقلاب قداصلا فلخحلا وعم ةيعبلا يأ للاب نيميلاو

 جاتحي الو «قحلا و ميحرلاو نم رلا : لثم هتافص نم ةفصب وأ هيلع قفتم ا وأ هللاب ضشلحلف املاح 53 نم"

 هللا ريغ هب ىئمسي امو ءاقلطم نيمي وهف «نمحرلاو هللاك هللا ريغ هب ىمسي الل مسا لك :ليقو :«ةينلا ىلإ هيف

 هللا ريقي سلا نأ ؟ حيحصب سيل اذهو لق الإ و عاني كاك هلا هب دارأ نإف ءرداقلاو ميلعلاو ريا سيل

 ةداغ هب فلم ناك 5 افراعتم ناك كاف اهو و هلالح و هت زعک هتامصب فلح اذإ امأو ءانيور ۾ دع يه

 فلح اذإف «ةداعلاو فرعلا ىلع ةينبم نامبألا نأ رهنلا ءارو ام خياشم رايتحخا وهو حصألاو ءالف الإو ءاي ةركي

 ىلاعت هللا تافص نأل ؛لعفلا ةفص وأ تاذلا ةفص تناك ءاوس «افلاح نوكي افرع ام فلحي ىلا هتافص نم ةفصب

 (صلختسم) |[ 44/١" :قئاقطا را . قارتفالا حصي الو «ةميدق اهلك و «تاذلا تافص اهلك

 هذه فلاحلا فلح اذإ يأ [(ئيع) .دهشأ هللاب ا نيس سو لقي مل يأ ] :هللاب لقي مل

 ذا :ىلاغت هلوقل ؛انيم ناوكي "اا ةو ردي مو دش 4 ا فلج او أ مسقأ :لوقي نأ لثم ةثالثلا ظافلألا

 مم مهنع ربخأ <«( ٦ :ةيوعلا) 4رهنع وضرب 3 5 َنوُفِلْحَيل : : ىلاعت هلوقو «(۱۷:ملقلا) ن ريحبصم ينمرضبل اسقا

 هذه نوكحت ا هر لاقو ؛(١ < :ةلداحملا) 4ة نايا اونا :لاق مث ١(2 :نوقفانملا) كولا لاول كنإ دهشت : :اولاق

 (حتف) [* 514/١ :قئاقحلا رمر] .ال الإو «دقعني ىون نإ :هكلل يعفاشلا دنغو بنلي لا ام انيمي ظافلألا

 [(ييع) تو عدو ساو يسوي سايس اک اش اک نيميلاو يأ ] :هللا رمعلو

 الإ : اشيا ءاقبلا : ناك إو نيعلا ميا و ا ءاقب ۾ :لاق هنأكف تادا قام نوم وت «هؤاقب قا نيعلا حتفب

 ف وذحم ريخلاو ایا وهو . هلامعتسا ل فيفختلا عضوم مسقلا نأل ا 4 لحم م هنأ

 (حتف) ٠ .يمسق هللا رمعل يأ ًابوجو

 :نويفوكلا لاقف «هيف فلتحاو | (نييع) هللا نيميو هانعم نأل ذك قلعفال هللا م :هلوقب اذكو يأ ] : هللا أو

 ءايشبأ ءانلا اوفذح امر و ءاهرسكو ةزمحلا حتفب هللا مأ : ليقف افيفخت نونلاو ةزمها تفدحف «نيمي عمج :عأ هلضأ
 اے

E 

 خا يلعب هللا نم :اولاق امر و ا م :اولاقف (ةروسكمو ةم ومضم اهدحو ميما اوقبأ امترو هللا ما :اولاقف

 = ةنكاس نميلا نم تقتشا ةملك يأ لصولل ةزمهلاو ءاعمج هذه تسيل :نويرصبلا لاقو «هحوأ ةعست عيمجلاف



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳٦ ناميألا باتك
 نأ و E e ف ا ف ٣ نب 7 ن

 E EEE a KE E ..«رفاك وهف اذك لعف نإو هللا رذنو ردن يلعو هقاثيمو هللا دهعو

 هللا ةكرب هللا أ ئنعمف ةكربلا وهو نميلا نم ذوحأم هللا ميأ نأ يومحلا لقنو «قطنلل ةزمهلا هل تبلتجا لوألا =

 (حتف) ["4 4/١ :قئاقحلا زمر] .نميلاب نوفلخي اوناك برعلاو «يمسق
 نأ دهاع فلاحلا نأل ؛انيمب هللا دهع ناك امنإو [(نيع) .نيمي دهعلا نأل ؛هللا دهع هلوقب اذك يأ ] :هللا دهعو

 اوف ْوََو :ىلاعت هللا لاق «نيميلا نعم يف دهعلا لامعتسا ةيلغل وني مل اذإ ام لمشف هقلطأو هلعفي ال وأ ءيشلا كلذ لعفي

 هنأل ؛"هقاثيمو" هلوقو «(91:لحتلا) #اهدیک وت دعب ناّميَألا اوُضقتت الم :لاق مث 31 :لحنلا) 4وتدَهاَع اذإ هللا دهّعب

 (حتف) ۴٤٤/١[ :قئاقحلا رمر] .ةينلاب الإ "هقاثيهو هللا كيع" يف دقعني ال :.كي يعفاشلا دنعو «دهعلا نيعع

 (ئيع) .دهعلا يعم قاثيملا نأل ؛هّللا قاتيم :هلوقب اذكو يأ :هقانيم و

 نم دبالو [.ةرافكلا هيلعف الإ و ءهتمزل ةبرق رذنلا ظفلب ىون نإف هللا ردن يلع :هلوقب اذك و يأ | :هللا ردنو ردن يلعو

 مسي مل اذإ رذنلا ةرافك" :#كع هلوقل ؛ةرافكلا بجوي ءيش ةيمست نودب هنأل ؛ةدقعنم انيمي افوكل ؛هيلع فولحلا ركذ

 دحاو لكو ؛طرشب اقلعم وأ اقلطم رذنلا نوكي نأ امإ ولخي ال مث «هححصو «يذمرتلاو ةجام نبا هاور :"نيمي ةرافك

 ءاوس«نيميلا ةرافك هيلع بجي «رذن يلعف اذك تلعف نإ :لوقي نأ لفم اقيش مسي مل نإف ءال وأ ءىش ةيمستب امإ امهنم

 يف اذك و «هب ءافولا بجي قلطملا يفف ائيش ىمس نإو طرشلا دنع قلعملا يفو «لاحلا يف قلطملا يف نكل «ًاقلعم وأ ًاقلطم ناك

 نيميلا ةرافك هيرجي :ليقو ءرذنلاب ءافولا هيلع بجي :ليق هنوك داري ال ناك نإو «هنوك داري طرشب قيلعتلا ناك نإ قلعملا

 يلع :لاق ول اذك و «ةعبسب :ليقو «مايأ ةثالثب هتوم لبق ةيفنحوبأ هيلإ عحر «حيحصلا وهو روذنملاب قوأ ءاش نإو ءءاش نإ

 (حتف) [؟ 514/١ :قئاقحلا زمر] .نيميلا بجوم ىلع هانعم نأل ؛ةرافك هيلع بجي نيمب

 ءانيمي نوكي هنإف لوقلا اذه فلاحلا لاق ول يأ [.مالسإلا نم ءيرب وأ يسوحب وأ يدوهي وأ نارصن وأ ] :رفاك وهف

 ةيصعملا قيلعت هنأل ايم نوكي ا :يعفاشلا لاقو ءمسالا كته ةمرحك رفكلا مرح نأل ؛ثنحلا دنع ةرافكلا بحبو

 :لاق هنأ فد سابع نبا نع يور ام :انلو ؛هوخنو رمح براش وأ ناز وهف اذك لعف نإ :لاق ول امك راصف طرشلاب

 هنأل ؛رمخلا برشو انزلا فالخج ؛ليدبتلا لمت ال ذإ ؛مسالا كته ةمرحك هتمرح نألو ؛نيمي وهف دوهتلاب فلح نم

 ءانزلا ىلع هاركإلا يف امك طوقسلا لمتحت اهتمرح نأ اهيف ليدبتلا عمو «ةمرحلا يف رفكلاك نوكي الف «ليدبتلا لمتحي

 .طوقسلا لمتحت ال اهإف هللا مسا ةمرح فاللخن الی رمخلا ةروريصو ؛ةقرسلا يف رارطضالاو

 وهف هلعف هنأ ملاع وهو «رفاك وهف اذك تلعف تنك نإك هلعف دق ءيشل يضاملا يف ناك اذإ امأ ءلبقتسملا يف ناك اذإ اذه

 نيم هنأ فرعي ماع لجرلا ناك نإ هنأ حصألاو ءرفكي :لتاقم نب دمحم لاقو س فسوي 3 دنع رفكي الف «سومغلا

 هيلع مدقأ امل هنأل ؛لبقتسملاو ىضاملا يف رفكي «فلحلاب رفكي هنأ هدنعو ًالهاج ناك نإو «لبقتسملاو يضاملا يف رفكي ال

 (حتف نيع) .عامجإلاب انيمب نوكيال رمح براش وأ ناز وهف اذك لعف نإ :لاق ولو ءرفكلاب يضر دقف رفكي هنأ :هدنعو



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۷ ناعألا بانك

 هتلعف 0 ىلا قحو دراو نارقلاو يبلاو هتمحر و د هبضغو هملعب هي
 م

 «سقلا فو ورجح يآ

 انيمب نوكي ال يأ [(نيع) .مولعملا هب داري ملعلا نأل ؛اذك نلعفأل هللا ملعب و يشي دلي :هملعب ال

 هتاذب ةمئاقلا ةفصلا دارأ ول يح هللا ريغب مسقلا نوكيف «مولعملا هب داري ملعلا نأل كد هللا ملعب :لاق ول

 بضغلاو ءام فلحلا فراعت مدعل ؛ظافلألا هذه انيع قوق ال يأ "هتمحرو هطخسو هبضغو" :هلوقو انی ناك

 هللا باذعو" :لاق ول اذكو ؛ةنحلا وهو ءاهرثأ ةمحرلاب داريو «ةبوقعلا امه داري - ءاخلاو نيسلا حتفب - طخسلاو

 الو يأ :هبضغو (حتف) .انمي ناك هب فروعت ول تح فرعلا ىلع رادملاف ءانيمي نوكي ال "هتنعلو هاضرو هباوو
 (ئيع) 1 نلعفأل هللا بضغب هلوقب

 ؛هنع ىهنم وهو هللا ريغب فلحو «فراعتم ريغ هنأل ؛انيمي نوكي ال ءاذك نلعفأل يبلاب :لاق ول يأ :يبنلاو

 :كلم دمحأ دنعو ءنيي فحصملاو هللا مالكو نآرقلاب :ةثالثلا دنعو «ثيدحلا "افلاح مكدم ناك نم" ثيدحل

 «هتاذب مئاقلا وأ مدقلا هللا مالك نم وأ نآرقلا نم وأ ف يلا نم ءيرب انأف اذك تلعف نإ :لاق ولو ER يبلاب

 يف اميسالو «نيمي وهف اذه قحو :لاقو هيلع هدي عضو وأ فحصملاب فلح ول :يدنعو «عامجإلاب نيميلا دقعني
 ٣٤١/۱ :قئاقحلا رمر] .فحضصملاب فلخحلا يف ماوعلا تبغرو ةرحافلا نامبألا هيف ترثك يذلا نامزلا اذه

 ءاي تركب ةنإف نسا ق ایر انآ لاق یل ام فال بی وكي هل لصوسلا نم هيرب انأ لاق ولو
 (حتف) .اينم نوكي ةالضلاو نآرقلاك رفك هنم ةءاربلا نوكي ام لك نأ :لصاحلاو

 (ئيع) .اذك نلعفأل ةبعكلاو :هلوقب الو يأ :ةبعكلاو (ييع) ٠ .اذك نلعفأل نآرقلاو :هلوقب الو يأ :نآرقلاو

 دابعلا ىلع ىلا قوقحلا لمتحي هنأل ؛نيفرطلا دنع اذك نلعفأل هللا قحو :لاق ول انيمي نوكي ال يأ :هللا قحو

 ؛يدنع راتخملا وهو ؛ةئنالثلا تلاق هبو «هتفيقح ىلاعت هللا ق نال ٤ن :بقاس وي وبأ لاقو «ةاكزلاو ةالصلا :وحن

 :ةقينح يأ دنع اني سيل هللا ةجوب نيميلاو ءأقافتا نيميف هللا قه :لاق ولو «فرغلل نيكي هلآ رايتخالا يف راتحاو
 (حتف) 547/١[ :قئاقحلا زمر] .تاذلا هب داري هللا ىلإ فاضملا هجولا نأل ؛انيمي نوكي :فسوي وبأ لاقو
 نإ :هلوقب الو يأ :هطخس وأ (نيع) .هللا بضغ ىلعف ينالفلا ءيشلا تلعف نإ :هلوقب الو يأ :هتلعف نإو
 ءاب فلحلاب فراعتلا مدعل :اوبر (ئيع) .ناز انأف تلعف نإ :لاق وأ يأ :انأ وأ (ٰييع) .هللا طخ يلعف هتلعف

 (ييع) .هب ةيراح ةداعلا نأل ؛رفاك وه :هلوق فالخب

 يهو "ءابلا" :هلوقو «يعام“ ثنؤم نيميلا نأل ؛ثينأتلا بحول الإو «مسقلا نعم نيميلل عجار ريمضلا :هفورحو
 يأ قاصلإلا اهانعمو «لامعتسالا ةرثكل لعفلا فذح «فلحأ وأ مسقأ لصألاو فلحلا ةلص يه ذإ ؛مسقلا يف لصأ

 :لوقت ءاهعم لعفلا راهظإ زوجيو «هبو هللاب :هلوقك ءرمضملاو رهاظلا ىلع لحدت «هب فولحم اب مسقلا لعف قصلأ
 - رمضملا ىلع لحدت الو ؛نمحرلاو هللاو :هلوقك رهظملا ىلع لحدت ءءابلا نع لدب وهو "واولا" :هلوقو «هللاب تفلح



 اهماكحأو ناميألا داسقأ ۳۸ ناميألا باتك

 امه ك نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ يقر ريرحت هترافكو ٌرمضت دقو ,ءاعلاو واولاو ءابلا
 ايدكقت وا اقف : سيلا ة راق أ |

 امك هللاو فلحأ :لاقي ال .اهعم لعفلا راهظإ زوجي الو ءهبو كب :لاقي ام لثم "ه"و "ال"و "ك" و :لاقي الف =

 تطحن ا ةيلدبلاو ءواولا نعم وه يذلا عمجلا نم قاصلإلا يق ةيونعم ةبسانمل ؛ءابلاب قحلم وهو شاب الخ لاق

 .طقف رهظملا ىلع تلحدف ءاهنع

 اتو ثارتك اهنم اريثك تلدبأ ةدايزلا فورح نم يه وأ «هب قحلمو واولا نم لدب وهو "ءاتلاو" :هلوقو
 ءاجو «ميحرلات الو «نمح رلات :لاقي الف ةصاح هللا مسا ىلع الإ رهظملا ىلع لحدت ملف «نيتجرد اهنع تطخاف

 ءرخخأ فورخ هلو «هللات مسقأ الو هللات فلحأ :لاقي ال ءاهعم لعفلا راهظإ زوجي الو «ذاش وهو «"ةيعكلا برت"

 هلل :هلوقك ةمومضملاو ةروسكملا ميملاو لصولا فلأ عطقو ماهفتسالا ةزمهو هيبنتلا فرحو مسقلا مال :يهو
 (حتف) [؟١/57 :قئاقحلا زمر] .هللا مو هللا مو هللأو هللاافو هللااهو

 (ئييع) .رمضملاو رهاظلا ىلع لخدت بابلا يف لصألا يهو اعف هللاب :هلوقك :ءابلا

 (نيع) .رمضملا ىلع لخدت الو «رهظملا ىلع لحدت «ءابلا نع لدب وهو «نلعفأل هللاو :هلوقك :واولاو
 (ئييع) .ةصاخ هللا ةظفل ىلع الإ لحدت الو ءواولا نم لدب وهو «نلعفأل هللات :هلوقك :ءاتلاو

 اذإ مث ؛اراضتختا «مهنيب فراعتم فرحا فذح نأل ؛اذك نلعفأل هللا :هلوقك مسقلا فورح يأ :رمضت دقو

 مسا يف الإ ضفخلا زجي مل ءلصو ملا فلأ عطق الو :ماهفتسالا ةزم الو ؛هيبنتلا ءاه هنع ضوعي مل و فرحلا فذح

 هللا نميأ :امهو عفرلا امهيف مزتلا هنإف «نيمسا يف الإ رمضم أدتبم ريخ هنأ ىلع عفري وأ لعف رامضإب بضتي لب هللا

 ءميركلا مسالا وه فراعملا فرعأ نأل ؛ربخلا وه رمضملا نوكي نأ ىلوألاو ۳١١/١[ :قئاقحلا زمر] هللا رمعلو
 ف رمضي ال هنأل ؛فورحلا رامضإب دّيقو «فذحلا فالخي هرثأ ىقبي رامضإلا نأ :رامضإلاو فذحلا نيب قرفلاو

 (حتف) .امهركذ نم دبال لب «نونلاو ماللا وهو ديكأتلا فرح هيلع مسقملا

 ديفيلو «ةيآلل اعابتا قتعلا نود قاتعإلا عع ريرحتلاب ربع «ةبقر ريرحت مسقلا عم. نيميلا ةرافك يأ :لإ هترافكو
 وأ اھ نکا ع ماعطإ وأ :هلوقو ءزوجي ال ةرافكلا نع قونف هيلع قتعي نم ثرو ولف ؛قاتعإلا طرشلا نأ

 ةرمعأ نيكسما ةلزتم هل الير زو عاص فصن موي لك مايأ ةرشع يف ادخلو انیس ىطعأ ول يح اود

 وأ قيوس وأ قيقد وأ ةطنح نم عاص فصن مهنم دحاو لك ىطعأ نأب ءاكيلمت ماعظإلا ناك ءاوس :ةحاحلا ددختل

 اربخ مهمعطأ نإ كلذكو «هازحأ مهاشعو مهادغف نيكاسم ةرشع ىعد نأب ةحابإ ناك وأ ءريعش وأ رمت نم عاص

 مهاشعو مهادغ نإو «ءاشعلا ةميق مهاطعأو مهادغ نإ كلذكو ءهأزجأ ماعطلا ةميق مهادأ نإو ءمادإ هعم سيل

 (حتف) 47/١"[ :قئاقحلا زمر] . هناكم دحاو نيكسم ماعطإ هيلعو زج مل ءميطف يص مهيفو

 ةرافك يف ماعطإلاو ريرحتلاك يأ «ةعسلا يف زوج ال وهو لصفنملا ريمضلا ىلع فاكلا لاخدإ هيف : خلإ اه ك
 - تئاف زوجي الو «ةريبك وأ ةريغص ءىثنأ وأ اركذ «ةرفاك وأ ةملسم اقلطم ةبقر ريرحت زوجي هنأ يف هيبشتلاو «راهظلا



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۹ ناميألا باتک

 : ماص اهدحأ نع زجع نإف «ندبلا اع رقمي ام مقوسك وأ «راهظلا يف
 بوني يأ نيكاسم ةرشع ةوسك يأ

 تصدق RE HES. NE ERS 32 S BRESSEERSS -- ا واذ
 لاملاب ولو فلاحلا ي

 «ةحابإلاو كيلمتلا ماعطإلا يف زوجي هنأ فو «ءءيش ضعب ىدأ يذلا بتاكملا الو دلولا مأو ربدملا الو ةعفنملا سنج =

 (حتق) .ةيلدبلا ليبس ايس. ىلع هنآ قا ةيبنكتلا سولو

 هاندأ اذهو ءندبلا ةماع رتسي امت :هلوقو «ةثالثلا ءايشألا دحأ بجاولا ناكف اا ا ةملك :مقوسك وأ

 لاح ربتعي بوثلا و ءاعرش سبل هنأل ؛ةدنع ليوارسلا يح «ةالصلا هب زو اه هانذآ مح دنع و «نيحخيشلا دنع

 وهو ءزوجي سانلا طاسوأل حلصي ناك نإ :انخياشم ضعب لاقو «الف الإو زوجي ضباقلل حلصي ناك نإ ضباقلا

 وأ صيمق وأ ءادر وأ رازإ يأ بوث نيكسم لكل نيكاسم ةرشع اسك ةوسكلا رفكملا راتحا اذإف «باوصلاب هبشأ

 ةة ةقاوسنلافلا الو ةماسغلا نرخ الو ايسكم سب ماش آلا هلع سال 9 ةا نأ ةيجوأ عامك" واوا

 زوجي الو «ةفوشكم تناك اذإ ةالصلا زوجت ال ةروع اهسأر نأل ؛رامخلا هيف ديزي ةأرما اسك اذإ امأ الحر اسکا

 (ييع «حتف) .حصألا وهو «نيخيشلا لوق ىلع ةظيلغلا ةروعلا هب رتسي ام ردق الو ءريصقلا ليوارسلا
 ثناحلا رجع نإف يأ :خإ زجع نإف (ط «ئيع) .ماعطإلا ةميق رابتعاب الإ ليوارسلا زوجي ال نح :ندبلا ةماع

 نإ :يعفاشلا لاقو ءاندنع تاعباتتم مايأ ةثالث ماض ةوسكلاو ماعطإلاو ريرحتلا يهو :ةثالثلا ءايشألا دحأ نع

 دوعسم نبا ةءارق :انلو ؛دمحأو كلام لاق هبو «صنلا قالطإل ؛هدنع طرشب سيل عباتتلاف «قرف ءاش نإو عبات ءاش

 ربتعي راسيلاو رقفلا مك «باتكلا ىلع هلثم. دازي يذلا روهشملا ربخلاك يهو «تاعباتتم مايأ ةثالاث مايصف اذ يبأو

 ءاندنع موصلاب ريفكتلا زاج رسعأ مث رسوم وهو ثنح ول يح «ثنحلا دنع :يعفاشلا دنعو ءاندنع ريفكتلا تقو

 (حتف) [؟" 41/١ :قئاقحلا زمر] .سكعلا ىلع :هدنعو ءال هسكعبو
 (ييع «ط) .ضيحلا رذعب ولو قيرفتلا زوجي الف .(157:ةرقبلا) 4مايآ ةثالث ُماَيِصف# :ىلاعت هلوقل :تاعباتتم

 رفك «ةرافكلا دعب ثنح مث ثنحلا لبق رفك ول يح «ثنحلا ىلع ةرافكلا مدقت زوجي ال يأ :ثدحلا لبق رفكي الو
 ةرافكلا ببس هدنع نيميلا نأ :لصاحلاو «موصلاب ريفكتلا نود ثدحلا لبق لاملاب ريفكتلا زوجي :يعفاشلا لاقو اا

 .ببسلا ققحت دعب ةرافكلا زوجيف «طرش ثنحلاو
 ندأ نأل ؛ةرافكلل اببس نوكي الف ءربلل تدقعنا نيميلا نال ؛طرش نيميلاو ةرافكلا بوجول ببس ثنحلا :اتدتعو

 ريفكتلا زاوج هحوو «اببس نوكي فيكف ةعنام نيميلاو «هيلإ اقيرطو مكحلا ىلإ يضم نوكي نأ ببسلا تاحرد

 كنيم نع رفكف نيمي ىلع تفلح اذإ" :##ع هلوق هدنع

 .ةياور يف كلامو دمحأ لاق هبو «بيترتلل "مث" ةملك نأل ؛ةرافكلا علقت زاوج يف حيرص
 هيف "مث" ةملك نأ حص نإ ثيدحلا ليوأتو ءاهميدقت زوجي الف «ثنحلا لبق ةيانج الو «ةيانحلا رتسل ةرافكلا نأ :انلو

 - ؛ًالوصفم هدعب ثنحلا مث ًالوأ ريفكتلا بجول «هلاق امك ناك ولو «ثنحلا لبق ريفكتلا بحي ال اذههو «واولا نعم

 اذهو ,يئاسنلاو د واد وبأ ةهأور ا ريطع و يذلا تلا ج



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۰ ٤٠  ناعألا باتك

 ثدح نإو رفاك ىلع ةراقك الو رّثكيو «ثنحب نأ يغبني ةيصعم ىلع فلح نمو
 ثنحلا دوج ول هتيمت نع

 .رفك هحابتسا لإو كسا ءاملسم
 وك لاح

 انما َنيذلا ار ناك 5 هب رت اذ انیکسم 0 : ىلاعت هلوق واولا نعمت 5 1 ا م ِءيج زاوج ىلع ليلدلاو نهب الل =

 117/١*[ :قئاقحلا زمر] .امي دتعي ال ناميألا لبق ةحلاصلا لامعألا نأل ؛كلذ لبق ناك و هريدقت ١۷ ء١ ٠:دلبلار

 راع هرقل کیچ یا ات «ط) .يلصي الو ها هاب نرجهيل ۾ 5 رمخلا نبرشأل فلح : نأب : ةيضصعم

 ل ١ بان 3 . 1 اج هلوقلو 5 كلم نر رفكپل چ ږش ىدذلا تايلق اهب ١ مس اس مس أ ٣ق م ىلع ھل ےس
 - 32 ا اا صا ىف ت

 يفن ىلع لومحم وهو «يئاسنلاو د واد وأ هاور ؛ "جحر ةعيطق ق الو .ةبصعم قا الو هذآ نبا كل ال اميف نيم

 حتف) [؟ 417/١ :قئاقحلا زمر] .هيلع فولحماب ءافولا

 (ئييع) قن هك رت يف نيميلا ناك نإ لعفلا شاپ أ ڪک

 هيلع :ىعفاشلا لاقو :(1+:ةيوتلا) دهل َناَمْيَأ ال ةهنإ# :ىلاعت هلوقل ؛نيميلل ةيلهأ مدعل :رفاك ىلع ةرافك الو

 دمحأ لاق هبو ؛تاذخاؤملل لهأ رفاكلاو ءكتهلا نم ققحت ال تبحو ةذحاؤم األ ؛موصلا نود لاملاب ةرافكلا

 8 و فقل ءاهمكحل الو «ةدابعلل الهأ سيل رفاكلاو ءاهببس ىلإ رظنلاب ةبوقعو اقاذ يف ةدابع ةرافكلا نأ :انلو

 ام رذن ول اذك و «ةرافكلا همزلت ال ءثنحف ملسأ مث املسم فلح ام دعب دترا ول هنإ :انلق اذه نعو ءالضأ هقح

 (حتف «ئييع) . .تابرقلل لهأب سيل هنأل ؛ءيش همزلي ال موص و ءأ ةقدص نم ةبرق وه

 (ٰييع) .ةارح لع اذس يوت :لاق نا کلم اھ ایش هيسفنا ىلح مرح يأ :هكلم مرح نمو

 هب هلكشتسا ام دري الو مرحي مل يأ [(ط) .كلذ ىلع هل ةردق الو «عرشلا بلق هنأل ؛هيلع يأ | :مرحي م

 دج کلپ ا اسال٣ ظن نا ؛ريفكتلا بوحو الو «ةحابتسالا ظفل هيف حصي مل مرحي مل امل هنأب مهضعب

 هنيعل "مرحي مل" :هلوقب دارملا نإ :لوقن انأل ؛مارحلا باكترا دنع ركذي امنإ ةرافكلا بوجو كلذكو «مارحلا لوانت

 نوكيو مرج يلع ةلاه وأ تالك كلما لاق ول مرحي ال اذك و «ةتباثلا نيميلا وهو «هريغل ةمرحلا توبث يفاني الف

 (ييع «حتف) .اقافتا عقو لب ديقب سيل هكلم مرح نمو :ةلأسملا عورش يف فنصملا لوقف ءانيمب
 انيمي هب دقعنا هنأل] :رفك (ىيع «ط) اگ اک هل اساس قوكي نأ بلطو همرح اع دع مدقأ نإ يأ ةةهحابفسا إو

 لالحلا رحت نأل بب رق هاك امك“ هل اعا نکا دارأ مث ًالالح مرح نم يأ د لا ارج ناسف

 افلا ا نزا و تت ده را اس ىلع عيال باا ؛هيلع ةرافك ال :كلب يعفاشلا لاقو «نيمبي

 لی کل لا َضَرْف دق# :لاق مث ٠ :مرحتلار كال هللا ّلَحأ ٠ام مرح مل تلا اهيأ ایڈ :ىلاعت هلوق : ال ةييراوتملاو

 ناك نإو «حابملا باجيإ وهف يدوجو لعف ىلع ناك نإ نيميلا نألو [5 417/7 :قئاقحلا نييبت] .(؟:ميرحتلا) کنان
 (حتف «صلختسم) .نيميب سيل لالحلا ميرحت لاقي فيكف «لالحلا ميرحت وهف اذك لعفأ الك يمدع لعف ىلع



 اهماكحأو ناعألا ماسقأ ٤١ نامبألا باتك

 RRA 200006 د ار دوو طرق ا ا رف رذن نمو
 نيتروسلا ي روذنملاب يأ طرشلا يأ اقلعم ارذن زدن يأ

 «برشلاو لكألاب ثنحيف بارشلاو ماعطلا هب دارملاف مارح يلع لح لك :فلاحلا لاق اذإ يأ :مارح يلع لح لك
 غرف امك احابم العف رشاب دقو «مومعلل "لك" ةملك نأل ؛غ رف امك ثنحي نأ سايقلاو كلذ ريغ يوني نأ الإ ءلق نإو

 كلذ لصحي ال ربلا يعي دوصقملا نأ :ناسحتسالا هجو :كني رفز لوق وهو امهوحنو نينيعلا حتفو سفنتلا وهو «هنيمب نم
 «ةداع لوانتي ام يف لمعتسي هنإف «فراعتملا بارشلاو ماعطلا ىلإ فرصني طقس اذإف «هرابتعا طقسيف «مومعلا رابتعا عم

 هيف امل بورشملاو لوكأملا نع نيميلا فرصت الو «ءاليإ ناك اهاون اذإف مومعلا رابتعا طوقسل ؛ةينلاب الإ ةأرملا لوانتي الو

 [" 4/١ :قئاقحلا زمر] .ةياورلا رهاظ هلك اذهو «ةأرملا برق اذإ امك «ثنح برش وأ لكأ اذإ نح «فيفحتلا نم

 (ط) .كلذ ريغ يوني نأ الإ «لق نإو هبرشو هلكأب ثنحيف :بارشلاو ماعطلا ىلع
 ىلع يوتفلا نکا هينارتسلاربماعطلا ىلع جاو هايتس ىلع لالح لك" :فلاحلا لوق يأ :خل | هنأ ىلع ىوتفلاو

 كلي رفعج يبأ نع لقن دقو «قالطلا يف لامعتسالا ١ بلاغ ظفللا نأل ؛نيرحأتملا لوق اذهو كل هتأرما نيبت هنأ

 كفيك :لاقف اخ قالط اذه نإ تبا اي :امزي هلا تلاع ةةريغض ها0 تناك ر فلاش لح يب افقرتع ناك هنأ

 هيلع بجي ةأرما هل نكي مل نإو ءاهنلمعتسال قالط ريغ ناك ولو «ءءاسنلا هلمعتست ال امن اذه نأل :تلاقف ؟تفرع

 ىلإ فرصتي :ليقف مارح ىلع ةيملسملا لاح وأ «مارح يلع هللا لالح :هلوق يف خياشملا فلتخاو «ةرافكلا

 نأ الإ كلذ يف هتأرما لحدت الو ءاهرفك و .نيمي ىهق انيب یون نإف «هتين نع لاسي : ليقو «فرعلل ةين الب قالطلا

 (ييع ءصلختسم) .ءاليإلا هنع طقسو ثنح هتأرما برق وأ برش وأ لكأ اذإف «هيف تلحد اهاون اذإف ءاهيوني

 ىلع ناسنإلا باجيإ رذنلا :2! رذن نمو (ئيع) .قالطلا يف لوقلا اذه لامعتسا ةبلغل قالطلا ةين يأ :ةين الب

 نوكي نأ رذنلا ةحصل طرتشيو ءايندلا ف هل بلاطم ال هنأل ؛يضاقلا هربجي الف مكحلا تحت لدي الو اعيش هسفن

 نوكي ال نأو «تيملا نيفكتو ءوضولا ج رخف ؛ةقدصو ةالصو موصك ةدوصقم ةدابع نوكي نأو «بحاو هسنج نم
 نم سيل ام رذانلا مزلي الف «هكلمي امم رثكأ همزتلا ام نوكي ال نأو «رذنلا لبق هيلع ابجاو نوكي ال نأو «هتاذل ةيصعم
 طرشب ديقي مو طرشلا ركذ نع يأ :ًاقلطم (حتف) .دجسم لوخدو ةزانج عييشتو ضيرم ةدايعك ضرف هسنج
 (ئييع) .ءيشب قيلعتلا نودب ةنس موص ىلع هلل :لاق نأ

 همزليو ءابوحو هب ءافولا هيلع يأ :هب فو (نييع) .اذك ىلع هللف يضيرم هللا ىفش نإ :الثم لاق نأب :طرشب

 ةالصلل وأ قدصتلل اناكم وأ اريقف وأ امهرد نيع ول هنأل ؛همزتلا فصو لكب ال اهمزتلا ىلا ةبرقلا لصأب ءافولا

 ءائيش ىمس اذإ اذهو « ىم امت ءافولا هيلعف ىمسو رذن نم" :#ك#ع هلوقل ؛ءافولا بوجوو «مزالب سيل نييعتلا نإف
 دنع قلعملا قو لاحلا يق قلطملا فا بجي نكل ءاقلعم وأ اقلطم رذنلا ناك ءاوس «نيمي ةرافك هيلعف مسي مل نإو

 (نييع «صلختسم «حتف) .طرشلا دوجو



 اهماكحأو ناعألا ماسقأ 4۲ ناعألا باتک

 ےل لا هاف ا ا لصر رار
 هيلع تتح ال نعي هني يف يتآ

 دقق هللا عاش نإ" :لاقوا نيَع ىلع فلح نم" :ةتفع هلوقل ؛هيلع ثنح ال يعي هني يف :هفلحج لصو ولو

 نابسفتالا ةع فأل ةالووحوم "لاق كلا ههر نإ" غفل ةوكي انآ طرفو «ةراف# لرو هيلع ف الفا سا

 ءءانثتسالل لمع ال :كلام دنعو «لصفنملا ءانثتسالا زوجي :اه5# سابع نبا نعو «ناعألا يف عوجر الو «عوحر
 نإ ظفلب ةلصتملا نيميلا نأ لصاحلاو ءانيور ام هيلع ةجحلاو هللا ةيشمب اهلك رومألا نأل ؛نيميلا مكح همزلي لب

 (حتف) ۳٤۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .الصأ ثنحي الف ,دقعني الو انيمي نوكي ال ىلاعت هللا ءاش

 (ييع ) .الصتم "هللا ءاش نإ" ةظفل يأ :ىلاعت هللا ءاش نإ



 :..قكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ۳ ناعألا تاعك

 نيميلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 كلذ ريغو نايتإلاو جورخلاو ئئكسلاو لوحدلا يق

 زيلهدلاو ةسينكلاو ةعيبلاو دجسملاو ةبعكلا لوخدب ثنحي ال اتیب لحخدي ال فلح
 لادلا ر محب ةوقهيلا دبعم لحجر يأ

 بابلا اذه يف ركذف «لاعفألا عاونأ ركذ نم دب نكي مل كرتلا وأ لعفلل نيميلا داقعنا ناك امل :لإ نيميلا باب
 هيلإ جاتحي ام لوأ نأل ؛ئكسلاو لوخدلا مدقو «بوكر لاو نايتإلاو جورخلاو ئكسلاو لوحدلا :لاعفأ ةسمح

 ىلع ةينبم نيميلا يف ةلمعتسملا ظافلألا نأ :لصألاو «لاعفألا هيلع دراوتت مث ءةيف لخدي يذلا نكسملا ناسنإلا

 دنعو ءاندنع اذهو «هرابتعاب ن ةمبلا تدقعنا هلمتحي ظفللاو تناك إف ةن هل نكي م اذإ اميف فلاخلا ف رع

 .ةدارإلاب قحأ ةقيقحلا نأل ؛ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ةينبم :يعفاشلا

 :ةياور يف :ناتياور دمحأ نعو ءاهحصفأو تاغللا حصأ ىلع لزن هنأل ؛نآرقلا مالك يناعم ىلع :كلام دنعو

 نيفرطلا دنع و «ضرغلا ال ظفللا ىعاري : فس وب يبأ دنع و «ةينلا ىلع ةيئبه :ماخأ يو ؛ةقيقحلا ىلع ةيئبه

 ىلع سلجي ال فلح ول اذهو «هض رغب ديقتيف «هدنع فراعتملا دوهعملا وه ام قلاحلا ضرع نذل ؛ضرغلا ىعاري

 (حتف) .سمشلاب ةءاضتسالاب الو ءضرألا ىلع هسولجب ثنحي ال جارسلاب ءيضتسي ال وأ شارفلا

 تيبلا نأل ؛ةعبرألا عاقبلا هذه لوحدب ثنحي ال اتيب لخدي ال فلح نم يأ :لإ ةبعكلا لوخدب ثنحب ال
 ؛كلذ قون نإ دجسملاو مارحلا تيبلا يف لوحدلاب ثنحي نأ يغبنيو ءا نبت مل عاقبلا هذهو ةتوثيبلل دعأ ام افرع

 رادلاو بابلا نيب ام لادلا رسكب "زيلهدلاو" :هلوقو ءامهيلع تيبلا مسا قالطإب ةقطان ةينآرقلا تايآلا نأل

 هلو «رادلا نم جورخلا هك ال ًالخاد راص بابلا قلغأ ولا لاحب ريلهدلا ناك اذإ :انخياشم لاق «برعم يسراف
 ترا ٤ "ةلظلا" :هلوقو عفر ال تلا جراج ىقبيو بابلا قلخأ ولو عهلوح دب تح ةتوتيبلل حصي ةيعس

 :رادلا ةلظب لوديري ءاهقفلاو ؛هلظ كيلع ىقلأ وأ كارت يأ باحس وأ لبح وأ ءانب نم كلظأ ام 3-1 :ةلظلا

 رادجلا طئاح ىلع رخآلا اهفرطو رادلا هله ىلع اهعودحج قرط كأ قلا يه :ليقو «بابلا قوف يلا ةدسلا

 (ييع «حتف) .ةتوتيبلل اتينب ام امهغأل ؛ةلظلاو زيلهدلا يف لوحدلاب ثنحي الو «لباقملا

 نوكي الو رادلا باب ىلع نوكي ىلا طاباسلا يهو :ةلظلاو (ط) .ىراصنلا دبعم ةدحوملا ءابلا رسكب :ةعيبلاو

 .فقسو ناطيح ةثالث اه نوكي يلا يه ةفصلا لوحدب اضيأ ثنحي الو يأ 1 :ةفصلاو (ئييع) .ءانب هقوف

 اهنأ فنصملا رايد فرع نم رهاظلاو ءانيب لحدي ال فلح اذإ اميف ةفصلا لوحدب اضيأ ثدحي الو يأ | (نييع)

 - حصألا :ةياهنلا يف لاقو «ثنحي ال :لاق اذهلف انين توك ولف هلت طئارخ تاذ نبت لب توبا ةئيه ىلع نبت ال



 ..نكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب 1 نامألا بانك

 دعب ىرخأ راو تينب كإو ثسحي "وادلا هذه" فو هي اطوحخندب ' ارا يفو
 ةبررحخ اهلجخد ادا HEA يأ

 نقب كيبلا اله 8 انيب وأ اسا نأ اذهسم وأ اب تلعج نإو «مادمالا

 اذهو «هيف ةتوتيبلل يبم وهو دحاو بناج نم هلعدم فقسم ءيشل مسا تيبلا نأل ؛ثنحي هنأ يدنع =

 يفو «ثنحيف اهل الوانتم تيبلا مسا ناكف «ةفورعملا تويبلا نم عسوأ اهلخدم نأ الإ ؛ةفصلا يف دوجوم

 ؛ةفوكلا لهأ فارع ل اس لق قلا ف aa يی األ ؛ةفصلا كوب تن 5" فلا عماجلا'

 (حتف) ۳٠۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .ةعبرأ طئاوح تاذ تناك 59 نأ
 اهوحخدب ثسحي ال رف اراد لخدي ال نأ فلح ول يأ [(يع ا لحخدي هيل" قلم نإ كيت ال ف أ ] :اراد فو

 رادلا نأل ؛ركنملا يف ثنحي نأ يغبنيف اهفاطيح ضعب لاز اذإ 6 «ةحاس ريضت نأ :اهبارخب دارملاو ؛ةبرخ اههوك لاح

 وأ رضاحلا يفو «ربتعم بئاغلا يف فضولاو ءاهيف فضو ءانبلاو «ةرماع راد :لاقي مجعلاو برعلا دنع ةضرعلل مسا

 ةفوصوم رادب نيميلا تقلعف فصولاب فرعي بئاغلا نأل ؛ةفصلا تربتعا ةركن رادلا تناك املو ءوغل هيلإ راشملا

 (ئيع) .الصأ اهيف ءانب ال ةبرح اًهوك لاح 5 :ةيرخ (حتف «صلختسم) .ةفصلا كلت لاوز دعب ثنحي الف ءانبلاب

 رادلا مسا نأل ؛ةبرحخ اهوخدب ثنحي اهيلإ راشملا رادلا هذه لخدي ال فلح ول يأ :ثنحي "رادلا هذه" ىفو

 ةلزنمب .ءانبلاو «ءامسألا هذه قالطإ ىف لصأ ةصرعلاف اراد يم” تينب ام دعبو «ءانبلا لبق ةصرعلا ىلع عقي ال

 هذه: لخدأ ال ؛لاق .هتأكف رادلا هذه لخدأ آل قلح املف يعم ريغ نيعملا قف فضولا نأ رم دقو فضلا

 إ تينب إو :هلوقو .هيف غلبأ ةراشإلاو ؛«في رعتلل فض ولا دإ ؛ةراشإلا عم فص ولا وغليف ؛ةسنملا ةصرعلا

 (ئييع «حتف) .ثتنخعيف فاصوألاو عباوتلا نم ءانبلاو لصأ ةصرعلا نأ رع اق ةَ ولا :لوضوم

 ا رادلا يآ ] :اناتسب تلعج نإو (نيع) .خإ تينب وأ ءار تاراض هل عا ةلمعت :تينب لإو

 وأ اچ وأ اناس تلعجو تبرح مث «ةنيعملا رادلا هذه لحدي ال فلح ول يأ [(نيع) : ادل اخ لبي للا

 لحد اذإ اذقاو تبلغ رجا مسا: ضارتمالا ةوسالالاورل كسلا هته ى ةلوشديب كتي ال ارق وأ اپ وأ ساخ

 نأ ةراغ كلفح رل أ تاسلا اسلا فوض ,مدهلاب رادلا مسا دوعي ال هنأل ؛ههابشأو مامحلا مدنا ام دعب

 (ييع «صلختسم) .اهيف لوخدلاب ثنحي يح «ةصرعلا يهو ايقاب ناک مسالا

 تيبلا عضوم يف يب يأ :رخآ ينب وأ (ئنيع) .تيبلا اذه لخدي ال هفلح يف ثنحي ال امك يأ :تيبلا اذه
 اذك و «ةراشإلا عم غل رضاحلا يف فضولا نأل ؛ثنحي ال هلخادف رتخآ تيب "تيبلا اذه لحدي ال" هفلح يق نيعملا

 تيقبو فقسلا طقس ول يح ءمساالا لاز مادهالا دعبو .هيف تابي امل مسا تلا فأل ؛هلحد مت تيبلا م عده ول

 (حتف) ٠١۰/۱۷] :قئاقحلا زمر] .رادلا يق ءانبلاك هيف فصو فقسلا نال ؛ةدحي هلحدف ناطيحلا



 ...نكسلاو ؛ لوخدلا يف نيميلا باب ٤٥ نامبألا باتك

 بيوك رلأ ف سبللا 7 ال بابلا قاط ييو ناو ا ىلع فقاولاو

 EE TERE GEES HEKER دلا هذه نكسي آل .لوخّدلا ماود ال ءاشناإلاك نيكسلاو
 فلاح فلج ولو اك ام ىلع هرارمتسا ي

 ىلإ جورخلاب هفاكتعا دسفي ال فكتعملا نأ ىرت الأ ءرادلا نم حطسلا نأل :لخاد ا ىلع فقاولاو

 «ثنحي هنإف رخآ حطس نم هيلإ لصوت نأب اهحطس ىلع فقوف رادلا هذه لخدي ال فلح اذإف ءدجسملا حطس

 مدعو «رتاس حطسلل ناك اذإ ام ىلع ثنحلا نأ امهنيب قفوو «ثنحي ال :نيرخأتملا دنعو «نيمدقتملا لوق وهو
 فوقولاب ثنحي هنإف نالف راد وأ رادلا هذه لخدي ال فلح اذإ هنأ :لضاحلاو «رتاس هل نكي مل اذإ ام ىلع ثنحلا

 وأ اهفينك وأ اهنحص وأ اهريلعت و وأ «بابلا لخاد تناك اذإ اهتبتع وأ اهيف ةرجش وأ اهطئاح وأ اهحطس ىلع
 (حتف) .العنقم وأ ايفاح هرمأب ل تتش وأ ايشام ایا فلاحلا ناك ةفص يأ ىلع اهتلظ

 وأ رادلا هذه لحدي ال فلح ول يأ ؛ةينبألا نم فطع ام :قاطلا | الحاد نوكي ال يأ ] :ال بابلا قاط فو

 امو رادلا زارحنإل بابلا نآأل ؛فتخي 2 ءاحراخ توكي بابلا قلغأ ول تيم «بابلا قاط ق فقوف تيبلا اذه
 N يهو «هنع ةجراح نوكت بابلا قلغأ اذإ بابلا ةبتع «قاطلاب دارملاو ءرادلا نم جراخلا نكي ملف ءاهيف

 :ءايشألا هذه ثادحاإك اهيف فكلاو ءايشألا هذه رارمتسا يأ خا سبللا ماودو (ٰييع «حتف) .بابلا ةفكسأب

 رادلا هذه نكسي ال وأ ؛اهبكار: وهو, ةياذلا هذخ بنک زی ال وأ ءهسبال وهو بوثلا اذه سيلي ال فلح ول يح

 «ةدم اه برضي هنأ ىرت الأ ءاهاثمآ ثودحم اماود لاعفألا هذهل نأل ؛تنحي ناک اغ ىلع ساو اچ الب وهو

 |۴2 ةقيانقللا سر] ساخ اسوي. تسبلو الملك اعر تیک لاقي

 «جورخلاو لوخدلاك «هل ماود ال دتمي ال امو ؛هوحنو رظنلاو مايقلاو دوعقلاك «ماود هل هذادتما حصي ام لك نأ لصألاو

 نم ةبادلا نع لزن وأ ءلاحلل ب وثلا عزن ولو يادعبألا كح ماودلل تأ ىلع لدف اما اموي تلحد :لاقي الف

 لق نإو نيميلا دعب ئكسلاو بوكر لاو سبللا دوجول ثنحي :رفز لاقو «ثنحي ال «لاحلل رادلا نم لقتنا وأ ةعاس
 ؛ةرورضلل لدت الف ءةدملا هذه ءانثتساب الإ لا قيقحت نكم.الواةرزبلل دقعت نيميلا نأ : و «فيحلل :فاك كلذو

 اوا الو : ىلاعت هلوقب و «(۸۹:ةدئاملا) 4ك امی اوظفحلا 0 :ىلاعت هلوقب ثنحلا نع یهو ربلاب رمأ عراشلا نأ

 (حتف) .عسولا يف سيل اچ اغلب ناكل ربلا نمز نشتسي مل ولف ((41:لحنلا) ثاهديك ون دعب ناميألا

 ءط) .ثكملاب ثنحي الف ريهطتلاو جوزتلاو جورخلا اذكو ءاشنإلاك لوحدلا ماود سيل يأ | :لوخدلا ماود ال
 رادلا هذه لخدي ال فلح ول يح ءدتمي ال لعف لوخدلا نأل ؛ءادتبالا مكح يف لوخدلا رارمتسا سيل يأ [(نيع

 ال جراج وعو جوت ال تلا ايك ءاهلخ ديفا مسوي حاط جرت يح «ثسحي مل امايأ اهيف ثكمف اهيف وهو

 ضعب نعو هل ماود ال لوخدلاف الإو امايأ اهيف ثكملا لوخدلا ماودب دارملاو ؛جرخي مث لدي نح ثنحي
 (حتف) 51/١"[ :قئاقحلا زمر] .سايقلا وهو ءروكذملا لاثملا يف ثنحي :ةيعفاشلا

 = اهنم جرخف «ةلحماك ةكسلاو ؛ةلحما هذه وأ تيبلا اذه وأ رادلا هذه نكسي ال نأ فلح ول يأ :لإ نكسي ال



 يقل لوخدلا ف نيميلا باب 4 ناميألا باتك

 جرخأف جرخي ال رصملا فاللخب «ثنح ناو دمام يفرد ااا ١ تهبل وأ
 فلاخلا ي

 نإو ءريثك وأ ليلق هعاتم نم يقب ءاوس ءاقلطم ثنح ءاهيلإ دوعي ال نأ ديري وهو ءاهيف هلهأو هعاتم ىقبو =

 رک ا لقت نإ و يبأ دنعو «هنم ءيش ءاقبب ىقبتف «ع اتملا لكب تبثت ئكسلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ادتو ناك

 هب ئكسلا هل ىتأتي ام يناثلا نكسملا ىلإ لقن نإ :دمحم دنعو «ىوتفلا هيلعو «ثنحي لقألا لقن نإو .ثنحي ال

 هيقفلاو هيلع ىوتفلا نأب مهضعب حرصو «ساب قفرأ اذهو «"ةيادهلا" يف هحجرو «ثنحي مل «هتارورض هب موقيو
 .قفرأ هريغ ناك نإو طوحأ هنأل ؛ىلوأ هبهذمت ءاتفإلاو «مامإلا لوق حجر ثيللا وبأ
 مايقلاو هتمدخل مهيوأي ناك نم لكو هعم نيذلا هدالوأو هتجوز يأ لهألا امأف «ةعتمألا لقن يف فالتخالا اذهو

 اذإو ءربي تح رذع ريغ نم ريخأت الب رخآ لزنم ىلإ لقتني نأ يغبنيو «فالح الب لكلا لقن نم دبالف «هرمأب
 يف ثنحي ال اهيف ةعتمألا كرتف ءرخآ نكسم بلط يف ناك نإو «ربي ال :اولاق دجسم ىلإ وأ ةكسلا ىلإ لقتنا
 اريبك انبا ناك وأ ہریغ لايع يف انكاس ناك اذإ امأو نيكسلاب ًادرفنم لايع اذ فلاحلا ناك اذإ اذهو :حيحصلا
 ءطقف هنكسم انه ربتعملا نأل ؛عاتملا كرتب ثني ال جوزلا تيب يف ةحوزلا وأ «سكعلاب وأ هيبأ عم نكسي

 دعب ةليلو اموي ماقأ ول :كلام نعو «لاقتنالا ةينب اهنم جرح ول ةروكذملا ةلأسملا يف ثنحي ال :يعفاشلا دنعو

 (ْئيع «حتف) .طقف هلايع لقن ربتعي :هنعو ءال لقألا فو ءثنح فلحلا
 (ط) .ةلحنا هذه نكسي ال فلح وأ يأ :ةلخا (نيع) .تيبلا اذه نكسي ال فلح وأ يأ :تيبلا وأ

 (ئييع) .افرع نكاس وهف لكلا ج رخ م امف هعاتمو هلایعو هسفنب نوكي وهو یکسلا ىلع تدقعنا هنيمب نالا: تخ : ثمن

 ربلا فقوتي الف ءثنحي م هيف هلهأو هعاتم كرتف هسفنب جرخف رصملا اذه نكسي ال فلح اذإ يأ : رصملا فدل

 رادلا فالخب ءافرع هنع لقتنا يذلا يف اتكاس دعي اال هنأل ؛لسوي يأ نع يور ایف لهألاو عاتملا لقن ىلع

 يف رصملاك ةيرقلاو ءثنحي نأ يغبني هدحو جرح ولف «هعاتمو هلهأ كرتب انكاس دعي انرصع يفو «تيبلاو

 ج ير .خيحصلا
 فاضي رومأملا لعف نال ؛ثدحي هرمأب الوب جرخأف دجسملا وأ تيبلا نم ج رخي ن ےل ول أ :ج رڪ ل

 .كدح هرماب الوم لخدأف لحدي ال لأ قلع ول هنأل ؛ج ورخلا ىلع فلحلاب صتخي ال مكحلا اذهو «هيلإ

 «هرمأ ةطساوب هيلإ فاضم رومأملا لعفو «هسفن لعف ىلع نيميلا داقعنال :ثنح (حتف) 57/١[ :قئاقحلا زمر]

 ثنحي ال ؛هرمأ نود نم هاضرب الومحم جرخأف جرخي ال نأ فلح ول يأ :خ! هاضربو (نييع) .مكحلا هيلإ لقتناف

 :قللذل اهراك هحرعأو كاست هلمح قاب اهركم جرحا ولو ؛دجوي ملو رمألاب لقتني امنإ لعفلا نأل ؛حيحصلا ىلع

 ءاندنع لعفلا مدعي ال ىيعملا اذمي هاركإلا نأ فرع امل ؛ثنح «هسفنب جرخف هدعوت اذإ امأ ؛قافتالاب ثنحي الف

 ؛حتف) .ثنح لماحلا ىلع بعصتسي منول :كلام نعو



 ساو ؛ لوخدلا يف نيميلا باب ٤۷ نامبألا باتک

 وأ جرخي ال .ةجاح ىتأ غ اهيلإ جرحف ةزانج ىلإ الإ جرخي ال ک إل ًاهركم وأ

 هتأي ملف هتيتأيل .ال اهيتأي ال فو «ثنح عجر مث اهديري جرخف ةكم ىلإ بهذي ال
 ةكم أي ال فلح وأ يأ ةكم ديري هنوک لاح يأ بهذي ال فلح وأ ي

 TET ماو 5 هر هال ح45 6881020011 فحل عاطتسا نإ هئيتأب .هتابح رخآ يف ثنح تام ىح
 فلاخلا یا

 مدعب ةقباسلا ةلأسملا يف ثنحلا مدع هبش :خلإ جرخي ال (نييع) .اهركم هنوك لاح جرخأ ول يأ :اهركم وأ

 مث ةزانجلا ىلإ اهنم جرخف ةزانح ىلإ الإ هراد نم جرخي ال نأ فلح ول ثنحي ال امك يأ ةلأسملا هذه يف ثنحلا

 نع ةرابع جورخلا نأل ؛جورخب سيل كلذ دعب يضملاو «قئثتسملا جورخلا وه دوجوملا نأل ؛ىرخأ ةحاح ىتأ
 ا دعي كلذب هنأل ؛رادلا باب نم لاصفنالا ةزاتحلا ىلإ جورخلا دصف ف يفكيف ؛لخاد نم لاصضفنالا

 (حتف) .ثنحي الف ءارياغتف اهيلإ لوصولا نع ةرابع ىرحأ ةجاح ىلإ نايتإلاو

 ءاهيلإ اديرم جرخخف «ةكم ىلإ بهذي ال فلح وأ ةكم ىلإ جرخي ال فلح نم يأ :خإ بهذي ال وأ جرخي ال
 نع لاوزلا وعم باهذلاو «دحج و دقو ةَ لصق ىلع جورخلا دوح و ل ردشلا نأ ؛ لح «قيرطلا نم عجر مث

 نارمع فلاحلا زواجي نأ تتخلل طرشي و حج رخ ال نعم. اضيأ وهف «ةكم ىلإ حوري ال فلح اذإ اذكو «رقملا

 جورخلا نيبو ءنارمعلا ةزواجم الإ ثنحي ال ثيح ةكم ىلإ جورخلا نيب قرفلاو ءةكم ىلإ جورخلا ةين عم هرصم
 رفس الو ءرفس ةكم ىلإ جورخلا نأل ؛نارمعلا ةزواحب هيف طرتشي الو «بابلا نع لاضفنالاب ثنحي ثيح ةزاثجلا ىلإ

 .حيحصلا يف جورخلاك باهذلاو «نارمعلا ةزواحم لبق

 ثنحي الف نايتإلا دارملاو «(؛٣:هطر ك'ْنْوَعْرَف ىلإ اًبهذا# :ىلاعت هلوقل ؛اهلخدي مل ام باهذلا يف ثنحي ال :ليقو

 يضتقي الف هناكم نع لاز اذإ ةكم ىلإ بهذ :لاقي «جورخلا ةلزنم هنأ :لوألا هجو «ةيتآلا ةروصلا يف امك

 «نايتإلا فالخب "ةكم ىلإ جرح" :لاقي امك اهيلإ لوصولا لبق "ةكم ىلإ بهذ" :لاقي نأ حص اذهلو «لوصولا

 قوت تنحي اهبلإ لصو اذإ لب طرتشي ال نايتإلا قو «ثنحلل ل لاصفنالا دنع ةينلا طرتشت باهذلاو جورخلا يف مث

 ؛نايتإإلا فال عةينلا نم كدبالاف «باهذلا دک و ءاهربغ ىلإو اهيلإ جورخلا لمت ع ونتم جورخلا ن ؛ وني ١ وأ

 (حتف «صلختسم) .عونتم ريغ لوصولا نأل

 نايتإلا نأل ؛لوصولاب لب جورخلاب ثنحي ال يأ :ال (ئيع «ط) .ال مأ اهريغ دصق اهيلإ لوصولا لبق :عجر مث
 هقلي مل وأ هيقل هتوناح وأ هلزنم نأ يعي الثم اديز نيتأيل فلح نم يأ: | هتأي ملف (ئيع) .لوصولا نع ةرابع

 ؛نيمئاق هيلع فولحملاو فلاحلا ماد ام ثنحي ال ةقلطملا نيميلا يف فلاحلا نأ :اذه لصأو «ثنح تام يح هتأي ملف

 ال ناك امهيأ امهدحأ ىلإ ذوعي "تام. نيح" واو نأ رهظ اذهيو «ثنحي هنإف امهدحأ تام اذإف ءربلا روصتل

 نإ لوألا ريمضلا نكل ءامهدحأب صاخب سيل و امهدحأ ىلإ دوعي "هتايح رحآ" يف ريمضلا اذكو «فلاحلاب صاح هنأ

 - لوألا وكي نأ وصبي الو ا ايظأ نالا ناك هيلع فواح ىلإ ناك نإو ؛كلذك يناثلا ناك فلاحلا ىلإ ناك



 كسلا لوخدلا يف نيميلا باب 4۸ ناميألا باتك

 جورحخ لكل طرش ينذإب الإ جرخت ال . نيد ةردقلا ىون نإو ءةَحصلا ةعاطتسا يهف
 يئاضر وا فرا ا ةعاطتس "لاب فلاخلا يأ ةعاطتسألا يأ

 270 ترا نإ :لاقف جوخ و ولو حو كذآ هلا 5 فدا «ندإ

 رخخآ يف ثنحلا ةدئافو ءامهدحأ توم دعب ربلل ءاجر ال هنأل ؛سكعلاب وأ هيلع ا ىلإ يناثلاو فلاحلا ىلإ =

 اهيلع ةدعلا مدعو قالطلاب فلحلا يف امي لحدي مل نإ امل ثاريملا مدعو للاب .فلدطا يف ةرافكلا بوح و ةايحلا

 (يشح «حتف «صلختسم) .ام الارنب تناك نإ نيلجألا دعبأب ةدعلاو ثاريملاو

 (ييع) .انركذ ام. الإ ققحتي ال وهو نايتإلا توف ثنحلا طرش نأل ؛هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يأ :رخآ يف

 فلح نم يأ [(ط) .ةيسحلا عناوملا عافتراو تالآلاو بابسألا ةمالس فرعلا يف اهنأل| :ةحصلا ةعاطتسا يهف

 ةمالسو هئين نعي نايتإلا بابسأ ةحص يأ ةحصلا ةعاطتسا نوكت ةعاطتسالا هذهف ءعاطتسا نإ ادغ اديز نيتأيل

 ةقيقحلا يعي ةردقلا :امهدحأ :نيينعم نيب ةكرتشم ةعاطتسالا نأ :لصاحلاو «عيطتسم. سيل ضيرملاو عونمملاف «حراوجلا

 ةمالسو نايتإلا بابسأ ةحص :ناثلاو ءةعامحلاو ةنسلا لهأ دنع لعفلل ةنراقم لعفلا ةلاح دبعلل هناحبس هللا اهثدحي يلا

 ةردقلا ةعاطتسالاب ىون نإ هنكل «فراعتملا نععملا :فلحلا يف دارملاف «فراعتملا وه ىعملا اذهو «عناوملا عافتراو تالآلا

 دنع هلامعتسا فروعت هنأ الإ اكرتشم ناك نإو هنأب درو هتقيقح یون هنأل اشيا شقا قس :ليقو «ةنايد قدصي

 (حتف «صلختسم) .هفالخ يف يضاقلا هقدصي الف «هيف ارهاظ راصف ؛فراعتملا ئعملل ةنيرقلا مدع

 (ييع) .هتأرما ىلإ "جرخت ال" :هتأرما ىلع فلحلا يف لاق ول يأ :جرخت ال

 الإ هتجوز جرخت ال فلح نم يأ [.ثنح «نذإ الب ىرخأ ةرم تجرح مث تجرخف ةرم اهب نذأ ول ىح] :طرش

 هنم ئئتسملاف ؛يذإب اقصلم اجورخ الإ يحرخت ال فلحلا نيعمف قاضلإلل ءابلا نأل ؛ج ورح لكل نذإلا طرش :هنذإب

 «ثنحلل اطرش راصو «نيميلا يف ًالخاد ناك نذإلاب نوكي ال جورخ لكف «مومعلا دافأف «يفنلا قايس يف ةركن
 نذإ ريغب ةرم اهحورخب ثنح اذإ مث .ثنخي مل ناك نإف ءابلاغ قرح وأ قرغ عوقول جورخلا نوكي ال نأ طرتشيو

 املك :اه لوقي نأ كلذ يف ةليحلاو «لوألاب نيميلا تلحناو «ءراركتلا بجوي ام مدعل ؛ىرخأ ةرم اهجورخب ثنحي ال
 نذإلا تينع ؛لاق ولف «دمحم افالخ فسوي يبأ دنع هيف لمعي مل اهامن مث كلذ لاق نإف ءكل تنذأ دقف جورخلا تدرأ

 (ييع «حتف) .ىوتفلا هيلعو «ءاضقلا يف قدصي ال هنأ :فسوي يبأ نعو «نيفرطلا دنع ءاضقو ةنايد قدصي ةرم
 ةرم اه نذأف ءكل نذآ نأ حو كل نذآ نأ الإ يجرخت ال فلح اذإ ام فالخب يأ :خلإ نأ الإ فالخب

 نيميلا يهتنيف ةياغلل يح ' ةملك نآل ؛ ؟نيميلا يهتني ةرم نذإلاب هنأل ؛ثنحي مل نذإ الب هدعب تجرح مث تحرحخف

 نذؤي نأ الإ يتلا توب اولخدت الإ :ىلاعت هلوق هيلع دري :تلق نإف ءاهيلع ةلومحم "نأ الإ" ةملكو ءا

 وهو «جراخ نم رحآ ليلدب فرع نذإلا راركت :تلق «لوحدلا زاوحل طرش نذإلا راركتف :(ه م :بازحألا) ككل

 همالك لمتح هنأل ؛ءاضق قدص «كل نذآ نأ الإ :هلوقب ددعتلا ىون ولو «مارح هنذإ ريغب ناسنإ راد لوحد نأ

 (حتف ؛ئيع) .انركذ اميف نذإلاك رمألاو اضرلاو



 ...نكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب 49 نامبألا باتك

 تيدغت نإ : لاقف «يدنع دغتف سلجاك هب ديقت تبرض نإ :لاقف دبعلا برض وأ
 بطاخملا رح يدبعف ج ور

 .هب نيد الو یون نإ ثنحلا يف هبكرمك هدبع بک رمو
 اهيف احدي و ظفللا هل وانشيف صخشلا بكرم لثم  .نصحش دنع يا

# 

 تدارأ وأ «رارحأ هديبع وأ «قلاط تنأف تجرح نإ :جوزلا هل لاقف «جرخت نأ ةأرملا تدارأ اذإ يأ :هب ديقت

 نع عنملا ملكتملا دارم نأل ؛ةرملا هذي نيميلا ديقت ءرح يدبع وأ «قلاط تنأف تبرض نإ :لاقف اهدبع برضب
 تبرض وأ تجرح مث ةعاس تثكم ول يح «فرعلا ىلع هانبم نامبألاو ا برضلا اذه نعو جورخلا اذه

 تیز الا ىلا ةلاحلا هب تيم مث ةعرسلل تريعتساف «تلغ اذإ «ردقلا تراف نم ةذوحأم روفلا نی هذهو «ثنح ال

 .ةعاسب روفلا ردقيو «هتعاس نم يأ هروف نم نالف ءاج :لاقيو ءثكم الو اهيف
 ويلا لعفي الك ةتقؤم وأ ءلعفي الك ةدبؤم امإ نيميلا :نولوقي هلبق ءاملعلا ناكو «هراهظإب ةفينح وبأ درفتو

 ىلإ ايعد نج دباو كط رباع تي نم ملأ اهو طف ةقلغلا نم كرما وهو اشا ًاسيبنقا ةقيح.وبأ عرف
 الو اهتيمست ىف ال اهيلإ دحأ ةفينت ابأ قيسب د ملو ءاثنحي م و «كلذ دعب ها رصن مث هارصني ال نأ افلحف ءلجر ةرضن

 اهدبع برض ةأرملا تدارأ نأب ةيناثلا ةلأسملا ريوصت مث ؛ةفينح يبأ لايع مهلك ساف ؛دحأ هفلاخي ملو ءاهمكح يف

 نإ :رخآلا لاقف دبعلا برض لحجر دارأ وأ :اهريوصت "صلختسملا"و 'يئيعلا" يقو نيكسم الم حرشل قفاوم لإ

 (يشحم «حتف) .دحاو لاملاو «رح هدبعف دبعلا تبرض
 يح «ةرملا هذ نيميلا تديقت "رح يدبعف تيدغت نإ" :لاقف يعم ةغتخ لقا :رخآل لاق نم يأ :تيدغت نإ

 ءلاؤسلا يف ام ةداعإ يضتقي باوجلا ذإ ؛مومعلا نع مالكلا جرحأ اج ةتوك نول ؛ثنحي ملا «هتيب يف ىدغت ول

 وهو «دحاو امهلضأ نأل ؛اهمدقت ىلاب ةلأسملا هذه فنصملا هبش امتِإو :"ةرملا هذه كعم تيدغت نإ" :لاق هنأكف

 (حتف «صلختسم) .ملكتملا ةهج نم ةلالدب ةقيقحلا كرت
 ىلوألا :عبرأ روص انههو «هل نوذأملا هدبع ةباد بكر ف ديز ةباد بكري ال نأ فلح ول :هتروص :خلإ هدبع بك رمو
 نيا هيلع نوكي ال نأ :ةيناثلا هل سيل بكرملا اذه.نأل ؛ثيخحي الف :هبسكو.:هتبقرل قرغتسم نيد دبعلا ىلع نوكي نأ

 بكرم وني ملو نيد هيلع نوكي ال نأ :ةثلاثلا ءاضيأ ثدحي الف هب ضاخلا هبكرم ديز بكرم یون نکلو «قرغتسم
 يلا نرس «ىولل ىلإ ةقاضألا تلعلاف افرع دبعلا ىلإ قاسي كل :هنالفل ناك إو كل نأل غغ الف «ديعلا
 :ةفينح يبأ دنع اذه «هبوك رب ثنحي «دبعلا بكرم ىونو قرغتسم نيد دبعلا ىلع نوكي ال نأ :ةعبارلا ءظفللا هلوانتي ال
 «ىلوملل كلملا توبث عنمي ال نيدلاب هبسك قارغتسا نأل ؛ال وأ نيد هيلع ناك ءاوس «ىون نإ ثنحي :فسوي نأ دبعو

 :لاق امنإو ءكلملا توبث نم عنام ريغ نيدلاو «هديسل كلم هدي يف امو دبعلا ذإ ؛وني ل نإو لاح لكب ثنحي :دمحم دنعو

 هوجولا ف ثنحي :دمحم لوق قفو ىلع ةن ةثالثلا تلاقو «مهدنع ثنحي ال «هبتاكم بكرم بكر نإ هنأل ؛ةدبع بك رم

 (ييع «حتف) .ةقيقحلل ارابتعا اهلك

 (يئيع «ط) .قرغتسي مل نكلو ناك وأ ًالصأ دبعلا ىلع نيد ال هنأ لاح لاو يأ :نيذ الو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب 5 ناميألا باتك

 نيميلا باب
 اهماكح أ نايب يف يأ

 iN E O RDA م حج e ع ر و هميم

 ١١ اذه لک ال فلخ نأب /

 لوك املا نم ةنيبلا عءاقبإ هب اه لیصح انلاغ كنف داري اما هن ؛ج ورخلا دعب بشلا لكألا رك خا ا باب

 هيف یاب 3 لاضيإ :لكألا مث (ةدعب اھ د نإ مرج كاف فالكلاو سبللا ىلإ ةجحايتحا ف ياشحل الو ءب ورشم ملا و

 لاصيإ :قوذلاو «فوجلا ىلإ مشهلا هيف ىتأتي ال اه لاضيإ :برشلاو ؛غ غوضمم ريغ وأ ناك اغ ونشا ف وحلا ىلإ غضملا

 :عالتبالاو ؛قلحلا نود هافشلا لمع :قوذلاو ؛قلحلاو هافشلا لمع :لكألا :ليقو «همعط ةنابتسال همف ىلإ ءيشلا

 (حتف) ۳١٤/١[ ؟قئاقحلا زمر| :سكع الو قود لكأ لك و تناهللا لمع : ضصملاو فافشلا قوق قلخلا لمع

 (ئيع) :خلإ لكأي ال لحجر فلح ول يأ :لكأي ال

 هذه نم لكأي ال فلح ول يأ [(ئيع ومع عاما زا هل يم فاست همر لكأب يأ ] :اهرمثب ثدح

 ا یو اہ ای ؛مرصحو بلع نم هنم ج رخي ام ىلإ فرصني

 ثسحي الف ؛ةديدج ةعنصب ريغتي م ثيح اهنم ج رخي ام ةثلثملاب رمثلاو «ةراعتسالا تزاجف رمتلل ببس األ ؛اهنم

 هنيع لكؤت ام ىلع فلح ول هنأل ؛ةلخنلا يأ هنيع لكؤت ال ام ديقو «خوبطملا سبدلاو فطانلاو لخلاو ذيبنلاب

 .اهيلع نيميلا دقعنيف ةلوكأم اهنأل ؛دبزلاو نبللا نود محللا ىلإ نيميلا تفرصنا ةاشلا هذهك

 نإو ثيم ال ةلجنلا نيع نم لكأ نإو ءاهتمت ىلإ نيميلا فرضني هوحنو فاصفصلاك رمق ةرجشلل نكي ملا ول

Miaka E a,ىرحأ ةرجشب هلصؤف اهنم انضغ عطق ول هنأ ىلإ اهرمثب راشأو «مالكلا لع  

 .ثتنخ مهضعب لاقو تنم ذل «نصعغلا 00 نم لک أف

 ؛ثنحي مل فصنلا لكأف ةرح هتمأف مويلا هلكأي مل .كإو اثاللث قلاط :ةتأرماق غويلا فيغرلا اذه تلكأ نإ : اق :عرف

 ؛ثنح هضعب لكأف مارح يلع فيغرلا اذه :لاق .لكلا كرت و ا لكلا لکا وهو :«نينيعتلا ن ثلا مادعنال

 ا 3 ا لضصألاو ع«كلذ ىلع ىوتفلاو ىدحاو | سلخ يف 5 لك فو ا هلک ناك ادا فيغرلا اذه لكأ ال بف "اع

 (حتف :ئيع) .هضعب ىلعف الإو مهلك ىلع شاناف ةداع هلک لک وپ اق ناك نإق هضعب لكآأف انعم لگایا

 ىلإ ايعاد حلص نإف «فصوي ءيش ىلع تدقع اذإ نيميلا نأ لاما هل سيخ يف لصألا ا رسبلا نيع ولو

 مضب :رسبلاو ءاضيأ ديقتت اركنم ناك نإف ايعاد حلصي مل نإو ءاركنم وأ افرعم ناك ءاوس «هب ديقتي نيميلا



 ...باشلاو لكألا ف نيميلا باب ٥١ ناعألا باتك

 اذهو ّيبصلا اذه فالخب «هزاريشو هرمتو هبطرب ثسحي ال نبللاو بطرلاو

 وأ ابطر لكأي ال يفو ءثنحي مل ابطر لكأف ارسب لكأي ال .لمحلا اذهو باشلا
 لحجر فلخ ول يأ ثدح اعاش ام دعب امهملكف

0 

N هداف E ESET ES طاقم A E KNEAD aS a EERE ES Ca a sS aS o o6 ا رسب» 

 (ئيع) .نبللا اذه لكأي ال فلح ناب :نبللاو (نييع) .بطرلا اذه لكأي ال فلح نأب :بطرلاو

 فلح وأ ءابطر راص ام دعب لكأف «رسبلا اذه لكأي ال فلح نم يأ بترم رشنو فل هيف :خلاإ هبطرب ثنحي ال
 ازار راض ام دعب لک أف «نللا اذه نم لكأي ال فلح وأ ارم راص ام دعب لک أف «بطرلا اذه نم لكأي ال

 نيتروصلا يق اذكو «رسبلا نود بطرلا هرضي اعر ذإ ؛نيميلا ىلإ ةيعاد ةروسبلاو ةبوطرلا ةفص نأل ؛ثدحي ال
 ج رختساو ا نخشيف ىلغي نبل ةمجعملا نيشلا رسكب :زاريشلاو «بطرلا نم سيل ام وه «ةانثملاب :رمتلاو ؛نييرخألا

 رم ةلحنلل نكي مل اذإ امأو ءروصلا هذه يف اهنمث لكأ اذإ ثنحي ال اذكو «تارفج تم ارس انوع وس نيام

 (ييع) .بطرلا اذه نم لكأي ال فلح اذإ اميف هرمث لكأب ثنحي الو يأ :هرمتو (حتف ءصلختسم) .اهنمثب ثنحيف
 (ئيع) .نبللا اذه نم لكأي ال فلح اذإ اميف بئارلا نبللا وهو هزاريش لكأب ثنحي الو يأ :ةزاريشو

 ةفص نأل ؛ثنح احاش ام دعب امهملكف باشلا اذهو يبصلا اذه ملكي ال نأ فلح ول يأ :لإ يبصلا اذه فالخب

 لمح ار اعر هنع ىهنم بابشلاو ابصلا لجأل امهفارجه نكل «نيميلا ىلإ ةيعاد تناك نإو باشلاو يبضلا

 ديقو «يعادلا ربتعي ملف «ةداع روجهملاك ًاعرش روجهملاو ءاعرش اروجهم ناكف «نايبصلا ةمحرمو نايتفلا قالخأ
 ليدبتل ؛ثنحي مل خاشو غلب ام دعب ملك ولف «هبابش وأ هاينص ناهي كيف ااش وأ ايبص ملكي ال: لح ول هنأل ؛ةراشإلاب

 ام نيثالث ىلإ غولبلا دح نم :اعرش باشلاو ءاخيش ىعدي باشلاو «يفو اباش ىعدي غ ولبلا دعب يببصلا نإف «مساللا

 (قيع «حتف) .اضيأ اذه يف ثدحي ال :ةثالفلا دنغو «نيسمخلا ىلع داز ام :خيشلاو «بيشلا هيلع بلخي مل

 [(ئيع) ,ةمتححيف اشك راض اع دعب هلک اف لمحلا اذه لكأي ال فلح اذإ ام فالخبو يأ :لمحلا اذهو

 اشيك راض ام دعب لكاف للم اذه مخل لك ينال نأ. فلخ ىلا يآ لوألا سلا ج اعلا دلو نيشت :لمتلا
 دنعو «شبكلا محل نم اعابمنا كأ ناوكي هنع عنتمملا نإف «نيميلا ىلإ ةيعاد ةفص لمحلا يف سيل هنألا قدمت

 ءشبكلا محل فالخب نيميلا ىلإ ايعاد نوكيف ءادومحم سيل هتابوطر ةرثكل لمحلا محل نأل ءاضيأ ثدحي ال :ةثالدلا

 (نيع ءصلختسم) .تابوطرلا ةلقل ؛ندبلل ةوق رثكأ هنإف

 (قيع «ط) .ًابييز لكأف اع لکی ال فلح اذإ اذكو «هیلع فولحملا لكاي مل هنأل :تسحي ل

 لكأب تنحي يأ دعب نم قأي ءازخلاو رسب لكي الأ تلخ را اطر لاال فل قل ی اطر لكأي ال فو

 (يشح) ا ٍنأيسو ةفينح يبأ عم دمحم :ليقو «ٹنح ال :الاقو «ةفينح نبأ كتغ .بنذملا



 ..:هبرشلاو لكألا ف نيمبلا باب ه؟ ناممألا باتك

 بطر اهيف رسب. ساک مارش .ثدحي الو «باللب كبح ارسم الو اطر لكأي ال وأ
 ليلق يأ رلكأي ال نأ فلح وأ يأ

 00111151151 1 ]1 1 1 117181 امج لکا ف كامو ءابطو ترفق ي ال ي

 ناسا فزرعلا لخأل هفلح يف يأ

 .بطر ليلق وأ رسب ليلق هبنذ يف يذلا وهو ليعفتلا نم لعاف مسا نزو ىلع نونلا رسكيإ :بنذملاب ثنح
 مهلا ليغ قامقاو «افاقلا تاما خيرا روصلاف ايناس ارمي وأ اندم ايطو ناك فاو اقلظم ىأ |

 انته انس لقا رس کای الا قلع. الاوقاف كوع ايم اطر لك اف اطر لكاي آل دلك «لوألا

 تدق تسر ولأ لاو نراك كم 4 ام رسب لكأف 58 لك أي ال فلح :ةثلاثلا «قافتالاب ثخ

 فسوي وبأق «نيفرطلا دنع ثدحيو «فسوي يبأ دنع ثدحي ال ءابنذم ابطر لگ اف ارس لكأي ال فلح :ةعبارلا

 ةربعلا و ءاعرشو افرع 55 ىئمسي بظر هتمانع يذلا نإف ؛افرع مودعملاك هتلباقم يف بولغملا ذإ ؛بلاغلا ربتعا

 بلر: ريس لك بقذلا لك مها اسف غا رشلا ىلع: ميلا ناك اذإ امك راصف «ةيغعرشلا ماكحألا يف بلاغلل

 تتسلل فاك _رىدقلا قللذ نأل ؛الیلق ناك نإو ةدايز عم هيلع ف ولحلا لكأ ا ف

 يضقني لكألاو هت بولا وكيف ج هقداس ا نال ؛ريسلا ءاربش فال مع هلكاف هوس ول اف
 ولو تح ال : غش تابت اهيف ةطنح قرتشاف ادع شپ 9 شلع اا هريظن «هدح و هفداضیف افا اش

 ق اح مق عم كلب دمحم لوق "ةيادهلا" يف ركذو ءانركذ امل ؛ثنحي يعش تاع اف ةا لك ارش هاي ل ىلع

 برشي ال فلح ول :ليق نإف .ةفينح يبأ عم امهريغو "حاضيإلا"و "طوسبملا" نم اهريغ فو اهضعب يقو «فسوي يبأ
 ف لسم دعب عامل :انلق «ةدايز عم هيلع فولحا برش نإو «ثنحي ال بلاغ ءاملاو ءام هيف بصف نبللا اذه

 (صلختسم) .لوانتلا لاح كلهتسم ريغ ناكف هيلع فولحلا ناكم ىري انههو هناكم ىري الو نبللا

 دوقنعلا ةلزنمب يهو نوحرعلاو رقعلا يهو ةدحوملا ا.ءابلاو فاكلا رسكب :ةسابكلا :خلإ ةسابك ءاوشب ثني الو

 ؛ثدحي م ؛ليلق بطر اهيف رسب ةسابك ئزتشاف ايطر ىرتشي ال فلح رع يق يآ هوس :ةيس راغلاب لاقي بنعلا ف

 انک ذ امل ؟ثي لكلا ىلع نيميلا ناك اذإ هنأل ؛ءارشلاب ديقو «بلاغلل عبات بارلا و ةلمجحلا فداضت عاربشلا نآل

 (صلختسم) ديف :قئاقحلا زمر 0 هدحو هفداصي لكألا ن

 (ييع ءط) .ثنحي لكألا ىلع نيميلا ناك ولو ءريثكلل عبات ليلقلا نأل 9

 و ووو اخ لكي الإ يف كيسو
 فسوي يبأ لوق وهو :"عمجملا' يقو د وهو ؛ثنحي نأ سايقلاو «يرط ريغ وأ ايرط ثنخ
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 كمسلا محل دارملاو :(١؟ :رطاف) ا ر احل ناولك ا 2 نمو :ىلاعت هللا لاق ءامحل نآرقلا ق ىم هنأل ؛اضيأ

 نم وه ذإ ؛كمسلا يق مد الو مدلا نم اشتي محللا نذل ةا ةيمستلا نأ :قايسمحتسالا هجو «عامجإلاب

 - ءةاكذ ريغ نم كمسلا لكأ لحأ اذهو ؛راح مدلاو دراب عاملا نأل ؛ةفلاخم مدلاو ءاملا ةعيبط نيب ذإ ؛ءاملا نكاوس



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ىو 0 ناعألا باتك

 ) "امحش" ف رهظلا محشبو < مح شركلاو دبكلاو ناسنإلاو ريزا محو
 ادم ياضإ ملاک

 س 1 ال ن وایو امج وا امن" یف ةيلآيو

 فرعلا ىلع نامبألا نيبمو«رصاقلا نود لماكلا لواتتي مسالا قلطمو ؛ةيمحللا يف ارصاق ناكف:؛دارجلاك راضف د

 (صلختسم نع نبا [47/ :قئاقحلا نيت همزلي ال كمس محل ىرتشاف محل ءارشب الحر لکو ول يح
 شركلا وأ دبكلا لكأ وأ يمدآلا محل وأ ريزنخلا محل ١ لكأف ءامحل لكأي ال فلح نم يأ :خل |! ريزنخلا محو

 ناميألا ئبمو «فراعتم. سيل امهلكأ نأل ؛يمدآلاو ريزنخلا محلب ثنحي ال هنأ حيحصلاو «ةقيقح محل األ ؛ثنحي

 ةئرلا اذك و «ءشرك و دبك يف ثنحي ال :دمحأو يعفاشلا دنعو «ةيكلاملا ضعب لاق هبو «ىوتفلا هيلعو فرعلا ىلع

 نادعي ال امَعأل تفرع ق شركلاو:ديكلا لكأب :فسحت ال :"ظيبلا" قو :ةقرلا ق ان قويع نهدف لاحطلاو

 (صلختسم) 55/١”7[ :قئاقحلا زمر| .ةفوكلا لهأ دنع ثنحيو ءامحل
 ٍهيع) .محللا ىلع افطع ناعوفرم شركلاو دبكلاو «ناسنإلا محلو يأ ريزنخلا ىلع فطع رجلاب :ناسنإلاو
 f E al يأ ادتبلا ريخ :مح [ '/rar] راتحلا ٌدر] .ناسنالل ةدعملا ةلزنمب رتحم لكل شركلا :شركلاو

 وأ عيبي ال وأ لكأي ال'هفلح يف يأ ] :"امحش" يف رهظلا محشبو (ئيع) .ءايشألا هذه لكأب ثنحي ًامحل
 .ةفينح يأ دنع ثنحي ال رهظلا محش لكأف امحش لكأي ال فلح ول يأ [(ئيع) ."امحش يرتشي ال
 الو ؛نطبلا محشو «ءاعمألا رهاظ ىلع محشو «مظعلاب طلتخم محشو «رهظلا عن توا س ا

 ءرهظلا محشو مظعلا يف ام ثنحلا مدع يف فالح ال امك ءاعمألا ىلع امو نلعبلا محض ق تتخلا ىف فالح

 اا الإ : :ىلاعت هلوقل ؛ةياور يف دمحأو هجو يق ياا لاق هبو اشنا رهظلا محشب ثنحي :الاقو

 ىرث الأ «هتيصاخ هيفو ةقيقح محش هنألو «سنحلا نم نوكي نأ ءانثتسالا يف لصألاو «(14+:ماعنألا) اًمُهُروُهظ
 ركذ امو موحللا لامعتسا لمعتسيو «نيمسلا محللا وه رهظلا محش نأ :ةفينح يبألو ءنطبلا محشك باذم هنأ

 لاق ول امأ «ةيبرعلاب فلح اذإ اذه :ليقو «ةفينح يأ ع عم لمحت لوق يواحطلا ركذو «عطقنم ءانثتسا صنلا يف

 (ئيع «حتف) .ًالصأ رهظلا محش ىلع شا "ریپ :ةيسرافلاب

 وأ اع يرقي 8ل وأ لكي ل" هقلح يف ايار وأ ةيلأ لكي اشي فسحت الا يأ ]:"ًامحش وأ امم" ىف لابو
 لكأف امحش وأ امحل لكأي ال فلح ول يأ حارصلا يف امك بنذ ماللا نوكسو ةزمهلا حتفب ةيلألا [(نيع) ."امحش
 ضعبو دمحأ دنعو ءافرع الو نعم ظفللا اهوانتي الف «ثلاث عون وه امنإو «محش الو محلب سيل امنأل ؛ثنحي ال ةيلأ

 (حتف) [؟١/57 :قئاقحلا زمر] .امحش الو امحل يرتشي الو لكأي ال نأ فلح اذإ اهئارشو اهلكأب ثنحي :ةيعفاشلا

 دنع ةطنحلا مضقب ثنحي لب ثنحي ال هنم زبخلا لكأف «ربلا اذه نم لكأي ال فلح نم يأ:"ربلا اذه" يف زبخلابو
 تناك اذإ ظفللا نأ وهو «مهنيب فلتخم لصأ ىلع ئبم اذهو ءاضيأ تدع اهريع نم لكأ نإ :الاقو «ةفينح يبأ

 - تناك نإو ىلوأ ةقيقحلا :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع ىلوأ فراعتملا زاحماف .فراعتم زاحم و ةلمعتسم ةقيقح ثنحي ال



 ...بروشلاو لكألا ىف نيميلا باب ه4 ناعألا باتك

 خيبطلاو ءاوشلاو «هدلب هداتعا ام زبخلاو عقب هزبخب ثنح "قيقدلا اذه" ىفو

 .هرصم يف عابي ام سأرلاو «محللا ىلع

 لكأ اذإ اذكو: :لئاسملا نس ريتك نبي لصألا اذه ىلعو هةلحلا ةلاسم قاامك ةروجهم تلاك اذإ الإ ردا =

 :دمحت لاقو قيالقلا تلاق هب ۾ سلا ذل زبخلا اکا ثخ :فس وياوب لاقو عةقينح ی دنغ ج اذ هي وس ی

 وهف ىون اذإ امأو ءةين هل نكت مل اذإ اميف فالخلاو ,عامجإلاب ثتنح ةطنحلا مضق نإو ءاضيأ قيوسلا يف ثنحي

 (حتف «ييع) .زاجم وهو هلمتحم وأ همالك ةقيقح ىون هنأل ؛عامجإلاب ىون امك
 لكأب تنحي قيقدلا اذنه نم لكأي ال نأ فلخ: ول يأ | (ئيع) هيف لخت اف ىلإ نيميلا تفاضناف] :ةهربخيب ثنح

 علتبيو فكلا ىلع عضوي ناب افوفس قيقدلا لكأب تتي ال يأ هفسب.:هلوقو ؛ةداغ لك وت ال قيقدلا نيغ نأل ؛ةزيخ

 قيقدلا لكأ ىون ولو «ةقيقح قيقدلا لكأ هنأل ؛اضيأ هفسب ثدحي :يعفاشلا دنعو «حيحصلا وهو غضم ريغ نم

 (ئيع ([ضلخيتشم ةمسم)) .همالك ةقيقح ی ون هنأل ؛ربخلا لكأب ثنخ م ةئيعب

 [(ئيع) .ثنخ ال زبخلا نم مهدتع ام فالح فلاخلا لكأ ول يح فلاحلا دلب لهأ يآ ]:هدلب ةداتعا ام زبخلاو

 هنآل ؛رايدلا ةماع 2 مش ثلا و ةطنحلا تنك هدلب لهآ هداتعي رح ىلع تا سنو كنتم اربح لگا ا: نفاع نم يأ

 اذإ الإ اقلطم ربخج سيل هنأل ؛ثسحي ال "ميز ول نان" ةيسرافلاب يأ فئاطقلا ربح لكأ ولف «داتغملا بلاغلا ردابتملا وه

 زرألا زبخ مهماعط رثكأ وأ مهماعط ناك ولو «هنوداتعي ال دلب يف زرألا زبخب ثنحي الو «همالك لمتحم هنأل ؛هاون

 محلب خبط ام مهدنع خيبطلا نأل ؛مهفرع يف اذهو ءامهوحنو نييوشملا رزجلاو ناحنذابلا نود محللا نم خوبطملا ىلعو

 ثسدحي نأ هيف سايقلاف ءا اب خوبطم لك ىلع عقي خيبطلا مساف انفرع يف امأو تير وأ نمسب خبط ام ال محش وأ

 (حتف) [؟"١/55 :قئاقحلا زمر] .اضيأ محللا ءازجأ اهيفو اخيبط ىمسي هنأل ؛ثنحي ةقرملاب زبخلا لكأ نإو ءاخيبط

 يف عابتو رينانتلا ف سبكت سوؤر ىلع هنيميف اسأر لكأي ال نأ فلح ول يأ :هرصم يف عابي ام سأرلاو
 منغلا سار لحنديو هت لحخدي ذي روفصعلاو دا رجلا ار لاف (ع يس لک سار كب ديري هي هلأ ملعت نك ؟ةرصم

 9 «ةفوكلا لهأ هدا رم آر امث منغلاو رقبلاو لبإإلا ضار كبش لحدي :الوأ لوقي ةشينج وبأ ناک و ؛ىروتفلا ةيلعو

 مدغلا سأر يف الإ ثنخي ال :الاقو ؛:ةضاخت منغلاو رقبلا سأر ق ثنحي :لاقف ؛عجر لبإلا يق ةداعلا هذه اهوكرت امل

 :يعفاشلا دنعو «ناهربو ةجح فالتحا ال نامزو رصع فالتحا اذه نأ ملعف ؛دادغب لهأ ةداع ادهاش امل ةصاخ

 ذا
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 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب oo ناميألا باتك

 .زايخخاو ءاثقلاو ا ناملاو لا هل غمار خيطبلاو حافتلا ةهكافلاو
 , ةفيتح يبأ دنع ةهكافب اسيل 1 ماعطلا دعب هكفتي ام يآ

 .نيجاو ضيبلاو محللا ال «تيزلاو حلملاو لخاك هب عيطصي ام ٌمادإلاو
 هب مدت وب وي ام هرجا سكب

 هكاوفلا نم هريغو حافتلا يف تباث عملا اذهو «هب معنتي يأ هلبقو ماعطلا دعب هب هكفتي امل مسا ةهكافلا :ةهكافلاو

 ةهكاف هسباي نوكي ال ام نأل ؛ةهكافلا نم سيل هنأ يسخرسلا ةمئألا سمه نعف «هيف اوفلتخا مهنإف «خيطبلا الإ

 ةماع يف ةهكاف هسباي داتعي ال هنإف «خيطبلا الإ ةهكاف رجشلا رامثأ نم سبايلا :"طيحملا" يفو «ةهكاف هبطر نوكي ال

 ةلمهملا ءاحلاو ءافلا ديدشتو ءاتلا مضب : ح افتلا ۴٠٠٦/۱[ :قئاقحلا زمرإ ناهجو هيف دمحأو يعفاشلا نعو «نادلبلا

 .رفصأ وأ رضحأ ناك ءاوس ةلمهملا ءاطلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا رسكب :خيظبلاو (حنف) ."بيس" ةيسرافلا يف
 )نقار ناجا خوفا ولا درز نعي نيميملا رسكب :شمشملاو
 «ةفينح يبأ دنع ثنحي ال انامر وأ ابنع لكأف «ةهكاف لكأي ال فلح نم يأ :خإ! بطرلاو نامرلاو بنعلا ال
 يعم .نألو ؛ةئالفلا تلاق هبو ءدوحوم اهيف هكفتلا نعم نأل ؛بطرلاو نامرلاو .بنعلا يف ثنحي :الاقو

 فالتحا اذه :ليقو «ةقلطملا ةهكافلا مسا يف لخدي الف «يوادتلاو يذغتلل ةحلاص امال ؛رصاق اهيف هكفتلا

 ءاثقلاو" :هلوقو «عامجإلاب ىون ام ىلعف ىون اذإ امأو «ةين هل نكي مل اذإ اميف انضيأ كقالخلاو ؛كاهرب ال كامز

 ثنحي الف «لوقبلا عم دئاوملا ىلع ناعضوي امهنأل اهيا لاوقبلا نم اقفال ةقيكالا س ام يآ "زیار

 (صلختسم) 751/١[ :قئاقحلا زمر] .امهلكأب
 ىلع عقي هل ةين الو مدتأي ال فلح ول يأ [(نييع) .عنصلا نم وهو زبخلا هب طلتخي يأ ] :هب غبطصي ام مادإلاو
 :نيئيشب نوكت ةيعبتلا ةقيقحو ءزبخلل اعبت لكؤي ام مادإلا نأل ؛لخلاك عئاملاب الإ ثنحي الف «زبخلا طلتخي عئام
 نوكيو ءامهدحو نالكؤي ال امهنأل ؛ةفصلا هذه تيزلاو لخلاف طالتحالا :امهيناثو «هدحو لكألا مدع :امهدحأ

 «طالتحالا لصحيف «مفلا يق بوديو ةداع هدحو لك وي ال هنأل ؛كلذك اشا حلملاو «طالتخالا وهو زبخلا هب

 ءامهيف ةيعبتلا نعم دجوي ملف ءامهدحو نالكوي امغأل ؛نيفرطلا دنع مادإب اسيل امُهإف "ضيبلاو محللا ال" :هلوقو

 خيشلا ذحأو «ةئالغلا تاق هيو «ءادإ اسهق افرع امي متي دقو ؛مادإ وهف ابلاغ زبخلا عم لك ؤي ام :دمحم دنعو

 ."محللا ةنحلا لهأ مادإ ديس" :ثيدحلا يف درو ال ؛فسوي يبأ نع ةياور وهو ؛هب ثيللا وبأ

 ديس ةفيلخلا :لاقي امك مادإلا نم نوكي نأ مادإلا ديس هنوك نم مزلي الو ءايندلا يف انمالك و «ةنحلا يف وه :انلق

 ءابلا توکو ميحلا مضب :اهدوجأ «تاغل ثالث هيف "نيحلاو" :هلوقو «محعلا نم وه نكي مل نإو مجعلاو برعلا
 اذهو اشنا دمحم فالح هيفو «نونلا ديدشتو نيتمضب :ةثلاثلاو «فيفختلاو نيتمضب :ةيناثلاو ءنونلا فيفخت و

 .حتف) .اعامجإ ىون ام ىلعف ىون نإو «فلاحلا وني مل اذإ ةثالثلا ءايشألا هذه يف فالخلا

 (ئيع) ."رتو":ةيسرافلاب نونلا ديدشتو نيتمومضملا ةدحوملاو ميحلاب :نبججاو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ه5 نامبألا باتك

 روحسلاو ,ليللا فصن ىلإ هن م ءاشعلاو .رهظلا لل نل م لكألا ءادغلاو
7 
 چ ا

 الا قدصي ا ادع امش یرتر تبرش وا دك وأ عسب نإ رضقلا عراط ىلإ هنم
 ١ ات ن پا

 ءاشعلا اذكو «ةادغلا ماعط حتفلاب ءادغلا [(نيع) .ثنح تقولا اذه يف لكأف ىدغتي ال فلح نإف] :ءادغلاو

 ىلع وأ يشعتلاو يدغتلا وعم ءاشعلا و ءادغلاو 53 لكلاب ءادغلا ريسفمت يو «لاوزلا لعب ماعطلا : حتفلاب

 رهظلا ىلإ رجفلا نم يأ تقولا اذه يف لكأف ىدغتي ال فلح نإف «ءاشعلا لكأو ءادغلا لكأ يأ فاضم فذح

 نأل ؛عبشلا فصن نم رثكأ نوكي نأ لكألا نم هب ثبحي ام رادقمو «ثدحي ال هدعب وأ هلبق لكأ نإو :ثدح

 برش ول يح «ةداع هدلب لهأ هلكأي ام نوكي نأ طرتسي لوكأملا سنجو «ةداع ءادغ ىمست ال نيتمقللاو ةمقللا

 [*هالإ١ :قئاقحلا زم نأ كا ايون لاك لإو ا لک نإ تن ال عبش و نبللا

 ي ءاشعلا يتالص ىدحإ رهظلا يم“ اذهو ءءاشع ىمسي لاوزلا دعب ام نأل ءرهلظلا نما:يأ :هبه ءاشعلاو

 اُهأب ترسفو «عاشعلا يل الص یدحا ہیک هللا لورا ادي ىل :: لاق هنأ 7-5 هريره ى مع يور يذلا تيدحلا

 (ْف هيع) .ثنح تقولا اذه يف لكأف ىشعتي ال فلح ولف :ليللا فصن (حتف) .رهظلا

 يف لكألا مسا وهف نيسلا مضب ناك نإ |(ئبع) :.تنح تقلا اذه يف لكأف رحستي ال فلح ولفإ] :هنم روحسلاو

 ليوأتل ج اتحيف هيف لک ف امل مسا وهف رييسلا حتفب ناك إو «ليوأت الاب هيلع لكألا ل حصيف ؛تقولا كلذ

 عولط ىلإ ليللا فضن دعب ام وهو ءرحسلا نم ذوخأم وهو ازاخم رحستلا ن "يعش نک وأ هل فاضم ريدقتب

 (حتف) [|مءدم/١ :قئاقحلا را: رخسلا ب رقل ليللا فصن دعب ام ىلع هقالطإو ءرجفلا

 (قيع) .رح يدبعف تلكأ نإ :لاق وأ يأ :تلكأ وأ رح يدبعف تسبل نإ :لاقو فلح ول يأ :ثسبل نإ

 (ييع ءط) .رح يدبعف تلستعا وأ تحكنت نإ :لاق ول اذك و ءرح ىدبعف تبرش نإ :لاق ول يأ :تبرش وأ

 (ف 5 .هوحنو هيك يق عاصقلاو هلك ی راو لوألا ىف رر تی ول 4 : انعم

 : لأ لکا ءس یاب كفيف هتي الر ءانطق یی افا ق

 5 الو ءاضقلا ف قدصي م عيش لود انيش تیوب :لاقو رح يدبعف تبرشو تلكأ نإ اذكو رح يدبعف

 ابوت يوني نأ روج الو هل عومع ال ىضتقملاو «ءاضتقالا قيرطب غايشألا هده ىلع لاعفألا هذه ةلالد نأل ؛ةنايدلا

 كاباق اماع نوكي داف ؛دارفألا ل ود ةيهاملا ىلع ا لعفلا نمص 2 تباثلا ردصملا نأ ؛لكأ لود هو وأ بوت لود

 :كلب فسوي يبأ نعو «روكذم ريغ هوحنو ماعطلاو «لمتخما نييعتل اهنأل ؛ظوفلملا يف لمعت امنإ ةينلا نألو ؛ضيصختلل

 ةركن وهو ءردصملل ركذ لعفلا ركذ نأل N :قئاقحلا زمر] .يعفاشلاو فاصخلا ذحأ هبو «ةنايد قدصي هنأ

 ءرهاظلا فالح هنأ الإ اج رض رك ذي مل لإو اريد روكذم هنأل و 3 صيصضختلا لبقيف معيش لج رشلا عضوم يف

 هاجس .لاقق كاي نيميلا ف ءاضقلل قلعت الو قانع نأ قالب هنيع تناك اذإ افا ءاضق قانصي لف



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب o ےک باتک

 هني عقت يأ را :هلوق دعب یل ن" یل لاا ني أ

 «بصف ناك وأ «هيف ءام الو ا: دلل ديب ا .ةلجد ءام
 هيف عاملا وخلا ةيلاح ةلج

 2 E E SRN ak RA د ا دم د هس م و < ةا ال قيقا ناه الو ىلطأ أ

 وأ ايوث تسبل نإ :فلاحلا لاق يأ [(يع بيع) .ءيش ذود ائيش تينع :لاق اذإ ةنايد فلاحلا قدصي ىعي| :نيذ

 معتف «طرشلا يف ةركن هنأل ؛ةنايد قدص ءيش نود ائيش تيون :لاق مث ءاذكف ابارش ترش أ اماعط تلكأ

 تحص اغنإو ؛ماع ظفللا نأل ؛صيصختلا ةينب يضاقلا هقدصي الف رهاظلا فالح هنكل «هيف معت امك يأ يفنلاك

 (صلختسم) [؟”١/58 :قئاقحلا زمر|.دحاو ىقبي نأ ىلإ حصي ماعلا اذه لثم صيصخت نأل ؛ةنايد هتين

 يأ [(يع) .اقافتا برش هجو يأب ثنحي هنإف "ةلحد ءام نم برشي ال" :فلح ول يأ ] :ةلجد نم برشي ال
 :اهدنعو «ثنحي ال ءانإب برش ول يح ةفينح يبأ دنع عركلا ىلع دقعنت هنيميف ؛ةلجد نم برشي ال فلح نم

 ةقيقح هل ناك اذإ ءيشلا نأ انمدق يذلا لصألا ىلع بم فالخلا اذهو ؛ءانإب برشلاو فرغلاو عركلا ىلع

 نم هيفب ءاملا لوانت يأ عركلاف .ىلوأ زاحلا مومعب لمعلا :الاقو «هدنع ىلوأ ةقيقحلاف «فراعتم زاحمو ةلمعتسم

 برشلاب ثنحي :امهدنعو ءءانإب برشلاو فرغلاب ثنحي الو «ةفينح ييأ دنع ثنحيف «ةلمعتسم ةقيقح هعضوم

 (صلختسم «ئيع) .ةثالثلا تلاق هبو فراعتملا زاجا مومعب لمعلل ناك ةفص يأب

 نأل ؛هريغ وأ ءانإب برش ام فيك عامجإلاب ثنحي هنإف [دادغب رف اهحتفو لادلا رسكب ]:ةلجد ءام نم فالخب

 مدقت ام ىلعف "تارفلا نم برشي ال" :شلع ول ادق و «ةبسدلا عطقي ال فرغلاو «ةلخجد ىلإ بوسنم ءاملا برش طرش

 نم يرقي ال" كلج ولو: هاق اه في بريشلاب قاغا فف تارفلا هام نفر آلا قلع ولو .هفقلخلا قم

 فلخ ولو: تارقلا عاف نم برشي ال" لاق ول تيفو هع ن كتي ال تارقلا خرم اعا را ن برف "ثنارفلا

 بصف "زوكلا اذه ءام برشي ال" :فلح ولو «ناك عضوم يأ نم بذع ءام برش ىلع وهف اتارف ءام برشي ال

 5/8/١[ :قئاقحلا زمر] .ةبسنلا لدبتل ؛ثنحي مل هبرشف رحآ زوك ف هءام

 (ييع) .الثم رح يدبع وأ قلاط يتأرماف يأ :اذكف (ييع) .خلإ برشأ مل نإ :لجر لاق ول يأ :برشأ مل نإ

 ءط) .ربلا ناكمإ مدعل اهلك روصلا هذه يفإ :ثدحي ال (ييع) .زوكلا يف ءام ال نأ لاحلاو يأ :هيف ءام الو
 هيف ءام الو "رح يدبعف مويلا زوكلا اذه ءام برشأ مل نإ" :لاق لحر :اهادحإ :لئاسم عبرأ انههف [(ئيع

 :انلطم قلع لعر :ةثلاثلا و «هبرشي ن نأ لبقو غويلا ءاضقنا لبق بصف ئام زوكلا قو «فللذك قلح هنآ «ةيناكلاو

 لبق بصف «ءام زوكلا يفو «كلذك فلح هنأ :ةعبارلاو هيف ءام الو "رح يدبعف زوكلا اذه ءام برشأ مل نإ"

 يفف هيف ءام الو قلطأ اميفو ءبصف ءام هيفو هب ديق اميف اذكو «ثنحي مل هيف ءام الو مويلاب ديق اميفف هبرشي نأ
 = «اعامجإ ثنح هبصف ءام هيفو قلطأ اميفو فب فسوي ىلأ دنع ثدخحيو ؛نيفرطلا دنع ثسحي مل ثاللثلا روصلا هذه



 ..برشلاو لك ألان نيفيلا باب 0۸ ناميألا باتک

 يف ثنح ابهذ رجحلا اذه ٌنيلقيل وأ ءامسلا ندعصيل فلح «ثنح بصق ناك نإو
 “ ةنيع تدقعلا نلوحي يآ لاق لحجر یا زوكلا ءال نك

 .ثدح هملكف ملعي مو هل األ داب و وأ دالا تد مر دداساکپ 1 .لاحلا
 55 نمر ,ىبصلا يف : نامل يمضلاو ؛ ةبلاح ةلمح

 تقرلاب ةديقملا ءا فو هساقولا نع ةقلطملا نيسبلا داقعتا لف طرق اروسوم وبلا وك“ نأ هلاضأو اذه ف لصألاوب-
 هروصت مدعل ؛ربلا نكمي مل اذإف هرس دع مم فلم يف افك انهأف ءربلا توجو نيميلا مك ت ن طلا ليغ

 :هلوقك ةداع روصتي ال ام ىلع دقعني دق نيميلا نأل ؛طرشب یل چ فرو لأ ليسو قراقكللا ب

 يف نكي مل اذإ اميف مث ءةداع ربلا ناكمإ مدعل لاحلا يف ثنحيو دقعني "هذ عطا ذيع هلوعأل داداعسلا تيفال كاوا

 ريلاف مويلا ركذ نإف «ءام هيف ناك نإو ءال وأ مويلا ركذ ءاوس هل افالخ امهدنع ثنحي الف ؛نكمث ريغ ربلاف ءام زوكلا

 :مويلا ركذي مل نإو هل افالخ امهدنع ثنحي الف ءاروصتم ربلا نكي مل بص اذإف «مويلا نم رحآلا ءزجلا يف بحي امإ
 ا روصتم نيلاو ةرسغ ةالم ق توفي ال نأ طرشي ا نكل ملكتلا نم غرف اذإ هيلع بجي امإ ربلاف

 :لكلا يف تنحي :فسوي يآ دنع نأ ليسا .ءاعاإ تنحيف ربلا تاق دقخ بص اإ نل لا دقعناف ملكتلا

 (ئيع «صلختسم) .لاحلا يف تقؤملا ريغ يقو «تقولا دعب تقؤملا

 هنأل ؛رجعلل] :لاحلا ىف ثنح .ةقارإلاب ربلا توفو نيميلا داقعنال اقافثا مويلا لقي مل اذإ اميف :ثتح بصف

 ديق «لاحلا ف ثدحو هنيمي تدقعنا ابهذ رجلا اذه نيلقيل وأ ءامسلا ندعصيل فلح ول يأ [ةلمحلا يف روصتم

 يف روصتي ال كرتلا نأل ؛هنيمي دقعنت مل اذكف ءامسلا سم تكرت نإ :لاق نأب كرتلا ىلع فلح ول هنأل ؛لعفلاب

 ,ءايبنألا ضعبو ةكئالملا اقدعص ادو نک ءامسلا د وعض نال و "

 عضوو ةداع تباثلا زجعلل لاخلا يف ثنحيو نيميلا دقعنا اراوضتم ناك اذإف هللا ةردقب ابهذ رجحلا ليوحت اذكو

 ندعضيل' يف داقعنالا هجوو ءرودقملا ريغ

 ؛لقعني الل لا دعس لا قا ول يح تقولا يضم ىلع اهيف هثنح فقوتي ةديقملا ن نأل ؛ةقلطملا يف لا

 2 ىعفاشلا لاقو «يداعلا زجعلل ثدحن ۾ ةقيقح رويصصتم ربلا نإ *انلق الق «ةقيقح- ليحتسملا اف هدا ا هنأ

 ع :صلختسم) . انج الو دمعتي 2 : لوق

 (ط) .راتخملا وهو ثنحي مل هظقوي مل ولف «هئادنب 79+ زايسإ ١ .الف ملكي ال فلح ول يأ :هملكي ل

 ءانالف ملكي ال فلح هنأ :لوألا نيهجولا يف يأ :ثنح (نيغ) .خلإ الإ هملكي ال فلح وأ يأ :هنذاي الإ وأ

 قت امانا نكي مل راسم تی اک ارق کو ا ما تا اإ ت ا مئان وهو هادانف

 نال ؛ تیس هنيلك يح نذإلاب فلاحلا ملعي مو هل نذأف هنذإب الإ ملكي ال فلح ول :يناثلاو ءامش افالخ مامإلا دنع

 لاقو «ملعلا دعب الإ ققحتي ال كلذ لكو «دذإإلا 5 عوقولا نم وأ ؛مالعإلا وش يذلا ناذألا نم قتشم نذإإلا

 9 هاضرب الإ ملكي ال فلح اذإ اميف ءاضرلاك نذإلاب متي هنإو «قالطإلا وه نذإلا نذل + ظل :شس ویا

 الو بلقلا لامعأ نم ءاضرلا :انلق «يضارلاب متي ءاضرل | نأل ؛ثنحي ال ثيح هملكف فلاحلا ملعي مل و هيلع فولحملا

 = نوكي الف ؛ناسللاب الإ نوكي 3 مالكلا 3 «ملعلا نودب ققحتي الو «مالعإلا وهو ناذألا نم هنأ ؛نذالا كلذك



 ..برشلاو لكألا يف نيميلا باب ه9 نامبألا باتك

 موي .ثدحي مل حبس وأ نآرقلا أرقف ملكتي ال «فلح نيح نم وهف ارهش همك ال
 ہک وأ لله وأ ملكتي ال فلح ول يأ

 ê E A isa eee E راهتلا نيع نإف نيديدجلا ىلع انالف ملكأ

 ةبانكلا يف :كلام نعو ءدمحأل ًافالخ ثدي ال هيلإ راشأ وأ ًالوسر هيلإ لسرأ وأ هبتاك ولف «ةباتكلا الو ةراشإلاب -
 مالسلا نأل ؛ثنح مهيف هيلع فولحملاو ةعامج ىلع ملس ولو «ناتياور هنع ةراشإلا يقو ؛ةلاسرلا ف ال ثحب

 لاقف «بابلا هيلع فولحملا عرق ولو «ثنحي ال أدحاو الإ مكيلع مالسلا :لاق ولو نيد هنود مهاون نإف عيمجلل
 همالکب ةملك ولو تتي فاك الب "یل" وأ كيبل" :لاقف :ةيلع فولحملا هادان ولو :ثسحي "؟ اذه نم" :فلاحلا

 (صلختسم) 55/١"[ :قئاقحلا زمر] .نيتياورلا فالتخا هيف «هیلع فولحما همهفي الو

 اذهو «فلاحلا فلح تقو نم نوكي نيميلا ءادتباف ءارهش انالف ملكي ال فلخ. نما يأ :فلح نيح نم وهف

 ريكنتلا ةروص يف اًمأو ءرهشلا يقاب ىلع نيميلا ناك رهشلا هملكي ال :لاق نأب هفرع ولو ءرهشلا ظفل ركن اذإ
 :هلوق فالخب ملكتلا نع هنع عنمف لاحلا يف هقحل يذلا ظيغلا وهو لاحلا ةلالدب هنيمب يلي يذلا تقولا دارملاف

 "ملكتي ال" :هلوقو «يتابثإ "نموصأل" :هلوق نأل ؛نيميلا دبأتي رهشلا ركذي مل ول هنأل ؛"ارهش نموصأل هللاو'

 راصف «نيميلا دبأتي رهشلا ركذي مل ول هنأل :فلح (حتف «صلختسم) .يتابثإلا نود قرغتسي يمدعلاو ّيمدع
 (ييع) .لاحلا ةلالدب لحادلا وهو هنيمب يلي يذلا يقبف «هءارو ام جارخإل هركذ

 وأ نآرقلا أرقف «ملكتي ال فلح نم يأ [(ييع) .ىوتفلا هيلعو اهجراخ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس]:ثنحي م
 57 لاق ءاعرش الو افرع مالكب سيل ةالصلا يف هنأ :انلو ؛ةقيقح مالك هنأل ؛اقلطم ثنحي :يعفاشلا لاقو :ثدخي م
 راف سس لب افرح املاك یس ا ةر قوبل" سانلا مالك نع می ایی سلي ل هلع نال نإ

 (ئيع «صلختسم) .ليلهتلاو ريبكتلا حيبستلا لثمو ءاحبسمو

 (ئيع) .رح يدبع وأ قلاط يتأرماف انالف ملكأ موي فلح ول يأ :ملكأ موي

 رح يدبعف انالف ملكأ موي :لاق نم يأ «راهنلاو ليللا امم دارملاو «نيولملا ىلع ةخسن ينو :نيديدجلا ىلع
 قلطم اهب داري دعم ريغ لعقب ترق اذإ ,عوبلا مس | نأل ؟ثدج اليل هملك ول ىح راهتلاو ليللا ىلع نيميلا اذهف
 ارام وأ اليل ناك ءاوس لاتق تقو قلطم هب دارملاو :(17:لافنألا) هرب ٍذئَمْوَي مهلوي نمو# :ىلاعت هللا لاق «تقولا

 ءاسملا ىلإ هملك :لاقيف تيقوتلا لبقي اذهو ءدتمم مالكلا :ليق نإف «تقولا قلطم هب دارملا ناكف ءدتعال مالكلا وأ

 بوكر لاو سولجلاو برضلاك هلاثمأ ددجتل ادتمم لعجي امنإو «هتاذل دادتمالا لبقي ال ضرعلاو «ضرع مالكلا :انلق

 امأو ؛دتمملا نيعك لعحف «هحو لك نم ىلوألا لثم ةيناثلا ةرملا يف هلاثمأو بوكرلا ةمادتسا نأ الإ ءاهريغو

 .لاثمألا ددجتب هيف لعفلا مدتسي ملف ًايف هضعبو ًارمأ هضعب نوكي ذإ ؛هجو نم ىلوألا لثم نوكي ال يناثلا مالكلا
 (صلختسم) ۳٠١۹/۱[ :قئاقحلا زمر]



 ...برشلاو لكألا ىف نيميلا باب 5 ناميألا باتك

 نأ الإ وأ تح وأ ديز مدقي نأ الإ هتملك نإ .ليللا ىلع "هملكأ ةليل"و .قدص

 2570 تام نإو ءال امهدعبو «ثنح هنذإ وأ هم ودق لبق ملكف ءاذكف قح وأ نذأي
 كسي ال يا دیر عودق يآ انالق لاخلا

 نم هيف امل ؛"ءاضق" :فنضملا لقي 1 ١/.+5([ :قئاقحلا رهر) .ءاضق قدصضي ال :ليقو ةنايدو ءاضق يأ ]| :قدض

 تقولل لمعتسي مويلا نإ :انلق امل ءاضقلا ف قدص ةصاخ راهنلا ملكأ موي يلوقب تيون :فلاحلا لاق ول يأ فالخلا

 ؛قدصي ةصاخ راهنلا تيون :فلاحلا لاق املف «راهنلاو ليللا لوانتي تقولا قلطمو ءدتمملا ريغلا لعفلاب نرق اذإ قلطملا
 (صلحختسم) .فراعتملا رهاظلا فالح ىون هنأل ؛ءاضق قدصي ال هنأ :فس وی ا نع و (همالك ةقيقح ون هنأل

 ؛ثدحي ال ارام هملك ول نح ةضاخ ليللا ىلع نيميلاف "رح يدبعف انالف ملكأ ةليل" :لاق ول يأ :هملكا ةليل
 ظفلب ركذ اذإ تقولا قلطم يق هلامعتسا ئىج ملو :ةصاخ ضايبلل راهنلاك ةصاخ ليللا داوس يف ةقيقح ليللا نأل

 كلذك الو «مايألا نم هئازإب ام مظتني عمجلا ةغيص نأل ؛ليللا داوس صتخي الف عمجلا ظفلب ركذ اذإو ءدرفملا

 ىلع هنيمي دقعنت يأ :ليللا ىلع (صلختسم «حتف) ٤۸٤/۳[ :قئاقحلا نييبتإ .نادض امو «مويلا فالخب درفملا

 (ط) .تقولا قلطم هب وني ١ ام اهدح و ليللا

 انالف تملك نإ :فلح :ةيناثلا ءديز مدقي نأ الإ انالف تملک نإ قاس ا روع عبرأ انهه ا هتملك نإ

 ديا تاي نح انالخء تملك نإ شلح ةعبارلا بيز كذأي نأ الإ انالف عملك نإ. :شلع فلافل «ديز مادقي نخ

 اذكف" :هلوق اهلك يف ءازجلاو
 (ئيع :«صلختسم) .ةياغلا دوح و لبق نيميلا ءاقبل ؛اهلك هوج ولا يف ثنح .ةعبارلا و ةثلاثلا يف هنذإ لبق انالف

 ب

 ملك وأ «ةيناثلاو ىلوألا 32 ديز عولف لبق انالف فلاحا ملكف الاثم رح يكدبعف يأ

 (ئييع) .ديز نذأي نأ الإ هتملك نإ :لاق وأ يأ 00 وأ (ئيع) .ديز مدقي ێح هتملك نإ :لاق وأ يأ يع وأ

 لبق ةملك وأ :هنذإ وأ (ئيع) .رح هدبع وأ قلاط هتآرماف :ديز نذأي نيح ةقملك نإ :لاق وأ يأ :اذكف قح وا

 (ئيع) .نيميلا ءاقبل اهلك هوحولا يف :ثنح (ئيع) .ديز نذإ

 ةحج ۾ اعم دی ر مودقو هماللك ناك ادا اذكو نكن يأ هنذإ و دير مولق ان اناللف فلاحلا ملك نإ يأ . ل اه دعب و

 الإ" امأو ءةياغلل اهأل ؛رهاظف "يح" امأ ءامهيف ةياغلا فرح لوخدل نيميلل ةياغ راص نذإلاو مودقلا نأ :ثنحلا مدع

 ام نيب ةسناحملا مدعل نوكي ءانثتسالا رذعتو ؛ءانثتسالا رذعت اذإ ةياغلاو طرشلل راعتست و «ءانثتسالل اهنأ اهيف لصألاف "نأ

 نوكت تقوتي ام ىلع تلخد نإو «طرشلل نوكت تقوتي ال ام ىلع تلحدو ءانشتسالا رذعت اذإف ءاهدعب امو اهلبق

 ىلع تلجخد األ ؛ةياغلا ىلع تلمح مالكلاو لذإإلا نيب ةسيالا مدعُل ردعتم اتش الأ باتكلا ةف فو عةياغلل

 ىهتناف ءطرشلا ىلع هلمح نم ىل وأ ةياغلا ىلع هلمخ ناكف بحر ىلإ هملكي ال فلح اذإ امك ةياغلا لبقت يهو نسبا

 يا توب اشاف عه :بازحألا) هک کل لڏ ۇي نأ الا | 5 | لحن كت هيأ لي : ىلاعت هلوقك اذهو ثني اللف «هندأ ۾ دیز مودقب يتلا
 (حتف «صلختسم) .ةياغلا ىلع لومح



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ١+ نامبألا بانك

 ال وأ ؛هبوث سبلي ال وأ ؛هراد لخدي ال وأ :نالف ماعط لكأ ال .فلحلا طقس ٌديز
 لإ لكأي ال :فلح ول يأ فسوي يال افالخ

 ددجتملا يف امك ثنحي ال لعفف هكلم لازو راشأ نإ ا ل :هتباد بكري
 نالف ةباد يأ

 (ئيع) .نذإلاو مودقلا لبق تام يأ عبارلاو ثلاثلا يف طرش هنذإو «يناثلاو لوألا هجولا ف طرش همودق يذلا :ديز

 د روصتم توملا دعب قبي ملو مودقلاو نذإلاب يهتنملا مالكلا هنع ع ونمملا نأل ؛نيفرطلا دنع يأ :فلحلا طقس

 وصت نكي مل امل :فسوي بأ دنعو «نيميلا تطقسف ءاقبو ءادتبا داقعنالل طرش وهو ربلا روصت ناكمإ تافف

 بس يبا توم دعب ولو انالف ملك تقو يأ ىفف «ةياغلا طوقس دنع نيميلا دبأتت اطرش

 (ئييع «حتف) .هل فالح امهدنع نيميلا تلطب ةياغلا تتافو ةياغ هنيميل لعج اذإ فلاحلا نأ لصألاو

 ماعطلا ىلإ راشأو «يقاوبلا اذكو «هراد لدي ال وأ ءنالف ماعط لكأي ال فلح نم يأ :خلإ نالف ماعط لكأي ال

 ءايشألا هذه نع نالف كلم لازف «هنيعب دبع ىلإ وأ ءاهنيعب ةباد ىلإ وأ «هنيعب بوث ىلإ وأ ءاهنيعب راد ىلإ وأ «هنيعب

 كلت بكر وأ «بوثلا كلذ سبل وأ «رادلا كلت لحد وأ «ماعطلا كلذ فلاحلا لكأ مث ءاهبهو وأ اهعاب نأب

 :ناربتعيف ةراشآلل امك اات ةفاضالل نأل ؛نيخيشلا دنع ثنحي ال «هكلم لاوز دعب دبعلا كلذ ملك وأ قبادلا

 .نالف ىلإ فاضملا ماعطلا لكأ ثنحلا طرش نوكيو

 ةراشإلاو «فيرعتلل ةفاضإلا نأل ؛رادلاو دبعلا يف ثنحي :رفز و دمحم دنعو «نيميلا تلطبف «دحوي ملف «يقاوبلا اذكو

 يف قيدصلاو ةأرماك راصف «ةفاضإلا تغلو ةراشإلا تربتعاف «ةكر شلل ةعطاق اوكل ؛ةفاضإلا نم فيرعتلا يف غلبأ

 هذه نأل ؛هيلإ فاضملا يف نعمل نيسبلا ىلإ يعادلا نأ :امهلو ؛ةثالثلا تلاق هبو «نيعلاب نيميلا تقلعتف «ةيتآلا ةلأسملا

 تناكف «تادامجلاب قحلأ هتّسخل هنأل ؛دبعلا اذكو ءاهكالم نم ىذأل لب ءاقاوذل رجحت الو ىداعت ال ءايشألا

 (ييع «حتف «صلختسم) .هلاوز دعب ثنحي الف «كلملا مايق لاحب نيميلا ديقتتو «ةربتعم ةفاضإلا

 (ييع) .نالف بوث سبلي ال فلح وأ يأ :سبلي ال وأ (نيع) .نالف راد لحدي ال فلح وأ يأ :لخدي ال وأ
 لك ال :لاق ناب فلاخلا راشأ نإ رظني يأ :راشأ نإ (نيع) .نالف دبع ملكي ال فلح ول يأ ملكي 9 وأ

 (ييع «ط) .ةيقابلا روصلا عيمج يف اذكو ءاذه نالف ماعط
 ماعطلا كلذ لکا نأب كلذ دعب فلاحلا يأ :لعفف .اهعاب نأب ءايشألا هذه نع نالف كلم يأ :هكلم لازو

 (ئيع) .دمحم الخ نيميلا تلطبف تلاز دق كلا ةفاضإ نل: ل (ئيع) .يقاوبلا اذك و ءرادلا كلت لحد

 يأ [(ط) .اعامجإ ءايشألا هذه نم امهريغو رادلاو ماعطلا نم ثدحتسملاب ثنحي ال امك يأ |]:ددجتملا يف امك

 ادبع نالف ىرتش ءاف ءاذه نالف دبع ملكي ال فلح لف ءاعامجإ ءايشألا هله لثم ف كلملا ددحت نإ ثنحي ال امك

 فاع نالها اتم وأ رکا ابو یا یا اراه لأ رشآ اماهط خدشا اک اذكو «ثنحي مل «فلاحلا ملكف رخآ

 ويع «صلختسم) .اهيلإ راشم. تسيل افأل ؛كلذك تسيل هذهو «فلحلا تقو نالفل كولمم ءىش ىلع عفو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ٦۲ ناميألا باتك

 يف ةجوزلاو قيدصلا یو «ددحجخملاب ثنحو كلا لاوز دعب ثنحي ال رشي / نإو
 فلاحا هيلع فلج ام ةرشابم

 .ددجتملاب ثنحو ءال راشملا ريغ فو كالا دو يع رادلا
 دمحم فالح امهدنع تتح ال يأ کی مضع د

 ةلثمألا يف هيلإ فاضملا دعب "اذه" ةظفل لقي مل يأ رشي ملو TT :لاق ول يأ :لإ رشي مل نإو

 عقاو لعف ىلع هنيمي دقعنا 8 ؛ثنحي ال كلملا لاوز دعب فلاحلا هلكأ مث «هتاوحأو ماعطلا نالف عابف «ةروكذملا

 «نالف راد لخدي ال فلح اذإ يأ "ددجتملاب تنحو" :هلوقو «ثنحي الف دحوي مو نالف ىلإ فاضم لحم يف

 ىلإ فاضم لحم يف عقاو لعف ىلع تدقعنا هنيمي نأل ؛ثنح «فلاحلا اهلخدف ىرأ اراد ىرتشاو نالف اهعابف
 ؛اهدحو رادلا ف هل ددحتملا كلملا ف ثدحي ال هنأ :فسوي ١ نعو ءاهاوحأ يف مكحلا اذكو ءدجو دقو نالف

 ةمئاقلاب رادلا ىلإ ةفاضملا نيميلا تديقتف «ع ابي ام رحآو ىرتشي ام لوأ يهف «ةداع اهيف ثدحتسي ال كلملا نأل

 ق نيميلا دقعني :ةياور يف هنعو «هقالطإ ىلع ي رجيف ‹«قلطم ظفللا نإ :نالوقي امهو «نيميلا تقو هکلم 8

 حتف «صلختسم) .فلحلا تقو هكلم يف مئاقلاب عيمجلا

 وهو «ثنحلا طرش دوحول :ددجتملاب (ئيع) . .هتاوحأو اللا نع نالف كلم لاوز دعب يأ كلملا لاوز دعب

 نالف قيدص ملكي ال فلح ول ي 1 4 ةجورلاو قيدصلا يفو (نييع) .ةراشإلا مدعو نالف ىلإ ةفاضإلاو ةبسنلا

 ةنابإلاب هتأرماو نالف نيب ةيجوزلا لاوز دعبو «هقيدصو نالف نيب ةقادصلا لاوز دعب ملكو «هذه نالف ةجوز وأ اذه
 اناني ةت رهو سصولا قاق ةو تاثلا تناك اف ةاقاذل رجالا ةآ ك ءايشألا هلع نأ ةاعاععإ قدح
 هنإف نل ودع انالف نإف" :لقي مل اذإ اذه «فيرعتلل ةفاضإلا تناكف ءرجهملاب دصقي ام رحلا نأل ؛اوغل نالف ىلإ

 «نارجهلاب نادصقي ةأرملاو قيدصلا نأ لصاحلاو «هيلإ فاضملا ف نئ يعمل يعادلا نأ روهظل ؛لاوزلا دعب ثسحب

 ءامهيف ةفاضإلل ريثأت الو «فيرعتلا يف غلبأ افوكل ؛ةراشإلا بناج حجرتف «هيلإ راشملا يف ةفصلا هذه ءاقب طرتشي

 (ئيع) . ملم رأى ga ر وهو :راشملا يف (ئييع «حتف) .عامجإلاب مكحلا اذه

 اذإ اميف نيخيشلا دنع ثنحي ال يأ :أل راشملا ريغ يفو .اعامجإ ةيجوزلاو ةقادصلا لاوز دعب يأ :لاوزلا دعب
 وأ هقيدص ىدعأ نأب هيلإ ةبسنلا تلازف "هذه وأ اذه" :هلوقب امهيلإ رشي ملو هتحوز وأ نالف قيدص ملكأ ال :لاق

 راصف ءفيرعتلل ااو دحاو لك نارجه دوصقملا نال ؟تبحي دك لاقو للا دب اطياف وزا نط

 ةراشإلا كرتو «لمتح اشیا ةفاضإلا لحأل امهنم دحاو لك نارجه نأ :امهو «ةقباسلا ةلأسملا يف هيلإ راشملاك

 (حتف) 51/١*[ :قئاقحلا زمر].كشلاب لامتحالا عم ثنحي الف «لامتحالا اذه ىلع لدي همساب ةيمستلا مدعو

 يأ [(ئيع) .رشي ملو هتحوز وأ نالف قيدص ملكي ال فلح اذإ اميف ةجوز وأ قيدص نم| :ددجتملاب ثنحو

 «نكي مل وأ ةجوزو قيدص نيميلا تقو هل ناك ءاوس امهيلإ رشي ملو هتجوز وأ نالف قيدص ملكي ال فلح اذإ

 - نيعلا :لوانتي هنأل ؛ثنحي ال :دمح دغو ؛نيخيشلا دنع اضيأ اذهو ؛ةحوز وأ قيدص نم ثدحتسملاب ثنحي



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ¥ ناعألا باتك

 هس امهرکنمو نيحلاو نامزلاو .ثنح هملكف هعابف ناسليطلا اذه بحاص ملكي ال
 كلاما يأ لإ ملكي ال فلح ول يأ

E EES EEA ETERS nein 30011 ءكبألاو رهذلاو.  أشهر 

 اذإ امأو «ةين هل نكت مل اذإ اذه ءةفاضإلا لجأل ثنحي :امهدنعو «هدنع هتاذل هتاداعم نوكتف ءدوجوملا وهو =

 (حتف) ]۳1/1 :قئاقحلاا زمر| .همالك لمتحم یو هنأل ؛ىون ام ىلعف یون

 سبلي «دوسأ ةرودم ةوسنلق مجعلا سابل نم وهو ءءاط هنم ءاتلا اولدبأ ,"ناسليت" برعم وهو :ناسليطلا اذه

 ملكي ال" فلح ول يأ «نيعلا رسكب :ليقو «نيعلاو ءافلا حتفب نالعيف هنزو «فوص هادسو هتمحل «ةمامعلا قوف

 «ناسليطلل ال هتاذل عانتمالا نأل ؛اعامجإ ثنح «فلاحلا هملك مث هناسليط لحرلا عابف "ناسليطلا اذه بحاص
 اذه بحاص وأ رادلا هذه بحاص" :هلوق نإف «لاثم ناسليطلا نأ رهاظلاو «ثنحي ال يرتشملا ملك ول اذهلو

 (صلختسم «حتف) .تاذلا داريف هيف نعمل لب ءاهريغو رادلا لحأل يداعي ال ناسنإلا نأل ؛كلذك "بوثلا

 (نيع) .ناسليطلل ال هتاذل امالا نأل اعامجإ :ثدح (قييع) .هناسليط ناسليطلا بحاص عاب يأ :هعابف

 ةعاس يأ (۷٠:مورلار نوسم نيج هللا َناَحبُسفل :ىلاعت لاق ةعاسلا نعم ركذي نيحلا نأل :خلإ نيحلاو نامزلاو

 نوعبرأ دارملاو «(٠:ناستإلار رهدلا َنْم ٌنيِح ٍناَسْنإلا ىلع نأ له :ىلاعت لاق ؛ةنس نيعبرأ ىلع قلطيو «نوسمم

 نب ديعسو :ا65 سابع نبا لاق :(15:ميهاربإ) © نيج لك اهلك يوت :ىلاعت لاق ءرهشأ ةتس ىلع قلطيو «ةنس
 عانتمالا دصقي ال ةظحللا نأل ؛اهطسوأ رومألا ريخو ءطسولا وه هنأل ؛هيلع لمحيف «رهشأ ةتس يف للي بيسملا

 .ةنس نيعبرأ شيعي نأ لمؤي نمو «دبألا ةلزنمب ةنس نوعبرأو ءافودب عانتمالا ىلع ةردقلل نيميلاب اهنع
 ةعس نال ؛ركدملاو .فرعملا هيف :عوعسيو ناهز دسرو نوح كش: كاخأر اغ :لاقي نیلا لامعتسا لمعي نامرزلاو

 وأ نامزلا هملكي ال فلح ولف ء«نيميلا تقو نم اهؤادتبا ربتعيو ءاهيلإ فرعلا فرصنا ةدوهعم تناك امل رهشأ

 ص011 نيحلا

 هنأل ؛ىوت ام ىلعف اعيش ىون اذإ امأو ءةين هل نكت مل اذإ اميف فالخلاو ءةنس :كلام دنعو «ةعاس نيحلاو نامزلا

 (حتف «ئييع) ٤۸۹/۳[ :قئاقحلا نييبت] .همالك لمتحم

 .هفلح نيح نم رهشأ ةتس ىلع وهف ءانيخ دآ انامرب ذا نينا 3 نامزلا انالف ملكأ ال :لاق ول يأ ءأدتبملا ريح :ةعس

 االف ملكأ ال فلح ول يح :دبألاو (نييع) .ماللاو فلألاب رهدلا انالف ملكأ ال :لاق نأب أدتبم :رهدلاو (نييع ءطز
 :رغاشلا لاقق رهدلا انآ ةرمعلا قف الإ نوكي ل افرعم امهامعتسا نآل ؛رمعلا ىلع دقت نيميلاف ةديألا وأ رعدلا

 لفاغ بلقلاو توملا لوسر ءاجو ٠ لضاح بنذلاو مايألاو رهدلا يضم
 «ةعاس ىلع عقي :دمحأو يعفاشلا دنعو هلك هرمع ماص يأ "هل مايص الف ديألا ماض نم : لاق دبألا اذك و

 هس 0 اقا رمر]| ةا لغ كلاس دمع



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب "© ناميألا باتك

 .ةثالث اهركنمو ,ةرشع نونسلاو روهشلاو :ةريثك مايأو مايألاو ن رغدو سا

 نيئسلاو روهشلاو مايألا ركنم يأ ةنمزألاو روهدلاو اتافوطعم عم أدتبم رهدلا نم ةركنلا يأ

 (ٰييع) .رمعلا ىلع فلحلا عقي نيروكذملا نيلاثملا يفف ءرمعلا وهف يأ أدتبملا ربح :رمعلا

 ادتبملا نوك غوسملاو «ربخو أدتبم [(ط) .قفي هبو رهشأ ةتس وه :الاقو «يردأ ال :مامإلا لاق] :لمجم رهدو

 55 ارج ال ًاهابتشا دارملا هبتشاو ناعم ا هيف تمحدزا ام :لمحجاو ؛لمجم رهدلا نم ركنملا نأ دارأ ءًافوطعم

 هرمسسقي م يعي ةفينح يبأ دنع اذهو ءرسفملا دض وهو لمأتلا مث بلطلا مث ءراسفتسالا ىلإ عوجرلاب لب دابعلا

 تارا ےل انيق فقوت هنإف «هعرو لامك و هردق ةلالح نم اذهو ءرهدلا ام ردا ۷ لاق تح یف فقوتو

 اغإ :لقو :لامعتسالا يف فالتعالل هرارمتسا :فرعي مل فرعلاو ءاسايق كردت ال تاغللا نأل ؛هريدقت يف ةغللا

 وه هللا نإفأ ةرهدلا اوستا هل" ريكا ىف ماع هاف مرحتلا ق تاعا دع هالا اظفحاو اتاق ردا ال" لاق

 .رهدلا قلاح يأ "رهدلا

 لافطأ لحم نيأ :ةثلاثلاو ؟ءايبنألا مأ لضفأ ةكئالملا نأ :ةيناثلاو ءاهادحإ هذه ءلئاسم يف ةفينح وبأ فقوت اذكو

 :ةعبابسلا اجل رهي قم بلقلا ةشقاسلاو تاق تقر ةةتسالاود ثلا ىثنخلا مكح :ةعبارلاو «نيك رشملا

 لكل هيبنت هيفو «فقاولل دجسملا رادج شقن مکح :ةعساتلا «رامحلا روس :ةنماثلا «همحح بيطي م ةلالحلا ةرقبلا

 «هدضو لالحلا ميرحتب ىلاعت هللا ىلع ءارتفا ةفزاحملا ذإ ؛هيلع هل فوقو ال اميف فقوتلا نم فكنتسي ال نأ تفم

 وهو دحاو يعم نيح دنمو رهد ذنم هتيأر ام :لاقي ءاقيف لمعتسي ةنأل ؛رهشأ ةتس ىلع نكمل رهدلا :الاقو

 كاف ولأ یورو ؛غ ؛ةيالثلا تلاق هب ف ءامه وَقب ءاتفاإلا بجو ةلأسم يف يف ءيش ءامإإلا نع وري م ادا هنإف ,حيحصلا

 يع ‹«حتف) .ةفينح يأ دنع ءاوس ريكدتلاو فيرد ١ نأ

 لك نم ةرشع ىلع هني عقت نينسلا و ییا وا هزي ی وأ مايألا انالف ملكي ال فلح نم يأ :خلإ مايألاو

 يهتني ام ىصقأ نأل ؛عبارلا يف نينس رشعو «ثلاثلا يف رهشأ ةرشعو «مايأ ةرشع ىلع عقيف «ةفينح يبأ دنع فنص
 كلذك و اشا رشتع حا لاقي ادر ركني هدعبو «"مايأ ةرشع" ىلإ "مايأ ةثالث" 4 «ةرشع مايألا مسا هيلإ

 نأل ؛ةعبسلا ىلع ةريثك مايأو مايألاو «ةنسلا ىلع روهشلاو ءرمعلا ىلع روهدلاو نونسلا :الاقو «نونسلاو روهشلا
 ني ءدج وي مم امهريغ يقو هيلإ فرصنتف ءرشع يئنا ىلع روهشلا يقو (ةعبس ىلع رودت اهنأ مايألا يف دهعلا

 عيمجلا قرغتسا فيرعتلا ةلآ هيلع تلخد اذإف «ةثالث هلقأو «ةرشع عمجلا مسا هيلع قلطي ام رثكأ نأ هلو «رمعلا

 (ييع «حتف) . ا ىلإ نيعيلا فرصنت نيسلاو روهشلا ىف :ةثالثلا تلاقو «ةرشعلا وهو

 .يقاوبلا اذكو «مايأ ةرشع ىلع عقي ةريثك امايأ وأ مايألا هملكأ ال :لاق ولف عون لك نم يأ أدتبملا ربخ :ةرشع
 "امايأ تالف ملكأ ال هللاو" :لاق ولف ءفنص لك نم ةثالث نينسلاو روهشلاو مايألا ركنم يأ :ةثالث اهركنمو (ييع)
 هنأل ؛عامجإلاب نينس ثالث ىلع وهف "نينس" :لاق ولو ؛رهشأ ةثالث ىلع وهف "اروهش" :لاق ولو «مايأ ةثالث ىلع وهف

 (حتف) [؟١/57 :قئاقحلا زمر].هب نقيتلل لقألا لوانتيف «ةرثكلاب فصوي مل ام ةثالث عمجلا لقأو «ركنم عمجل



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ٥“ ناميألا باتك

 قاتعلاو قالطلا ىف نيميلا باب
 a نایب ف يأ

 رح وهف هكلمأ ٍدبع لوأ ."رح وهف" فالخب «تيملاب ثنح اذك تنأف تدلو نإ
 دبعلا كلذف يأ ةرح وأ قلاط يأ ۴ ادلو

 ......داز ولو «مهنم دحاو قتعي ي ال رحآ مث اعم نيدبع كلم ولو «قتع ادبع كلمف
 رخآ ادبع كلم مث يأ فلاحلا يأ اذحلاو

 [(نيع ءط) .هسفن قح يف ال هريغ قح يف دلو تيملا دلولا نأ هيف لصألاو «تيملا دلولاب يأ ] :تيملاب ثنح

 يعي «تيملا دلولاب هتمأ قتعت وأ هتأرما قلطي يأ ثيحي ؛ةرخ وأ قلاط تنأف تدلو نإ :هتمأ , تاومال لاق اذإ يأ

 ريصتو «ءاسفن هب ريصتو في ی نأ ليلدب اعرش هب ربتعيو ءافرعو ةقيقح دلو هنأل ؛اتيم ادلو تدلو اذإ
 لظي ثيدحلا يف نإف «هقلخ ضعب تانا طقس ةا را و هالا موي هتعافش .E دلو مأ ةمألا هب

 ءبضغلا نم ءالتمالا نم هنطب خفتنملا يأ رمحلاب ىوري «ةنجلا هاوبأ لخدي يح ةنحلا باب ىلع اكه طقسا

 (ييع «حتف) .ءيشلل ئطبتسملا بصعتملا يأ زمهملا ريغبو

 أ :رح وهف (ييع) .ايح نوكي نأ طرتشي ثيح رح وهف ادلو تدلو نإ :ةمألل لاق اذإ ام فالخب يأ :فالخب
 اذإ تح «ةفينح يبأ دنع نيميلا ىقبت کلو فج ءاقَم تدا "رخ كلالاق ادلو ةو ل" ألا لاق اإ

 ف بلا لحق ةتبلا ةدالوب طرشلا ققحتل ؛امهنم دحاو قتعي ال :امهدنعو دنع ىحلا قتع ايح رخآ 5

 ف اقلظم كاك نإ كولا تالو ؛يحلا دلولا الإ سيل طرشلا نأ هلو «ةيرحلل لحع. سيل تيملا نأل ؛ءازج ىل

E N iiو يسيسوا» ؛اه لحم سيل ل تيملاو «ءازج هل ةيرحلا تابثإ دضق هنأل  

 دلو لوا :لاق ول فالخلا اذه ىلعو «ةايحخا فصوب ديقتيف «تيملا يف تبثت ال ةوقلا هذهو «قرلا وهو ريغلا طلست

 قتع ايح رخآ مث اتيم تدلو ول ىح دولوملا ءازج ةيرحلا لعجل ةايحلا فصوب هدنع ديقتي هنإف ءرح وهف هنيدلت
 (صلختسم) [51/ :قئاقحلا زمر] .قتعي ال :امهدنعو يحل
 لوألا نأل ؛كرولمملا اذه. قتغ ادا انيع كلف 2ع وهف ةكلبأ دع لوأ" :لاق نم يأ : قتع ادبع كلمف

 اعم نيدبع كلم ولو" :هلوقو «قتعيف «نيعملا اذه هيف دجو دقو «هانعمو هممسا يف هريغ هك راشي ال قباس درفل مسا

 ناك نإ نيلوألا نأل ؛مهنم دحاو قتعي ال ء«رحآ كلم مث نيعمتجم هكلم يف اءاج وأ دحاو دقع يف امهارتشا يأ

 ادرك لوألا ترك ظرغلا ناك دقو ءىباس ريغ هنأ الإ ادرك ناك" انو فلافل فيعلاو “يدرج اهبل اميدكلا نقاش

 يف ةيدرفلا وهو طرشلا دوجو مدعل ؛ةثالثلا ديبعلا نم يأ :مهنم دحاو (حتف «صلختسم) .دجوي ملف اقباس
 (ئييع) .قبسلا مدعل امهدعب هارتشا ام يف الو نيدبعلا

 "رح وهف هدحو هكلمأ دبع لوأ" :لاق نأب "هدحو" ةظفل لوألا همالك ىلع فلاحلا داز ول يأ :خ! داز ولو

 = «لاحلل هدحو نال ؛ءارشلا ةلاح يف دارفنالا هب داري هنأل ؛ثلاثلا قتع امهدعب رحأ ىرتشا مث ءاعم نيدبع ىرتشاف



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ٦ نامبألا باتك

 تامف ادي اديه اق لس ق هكا وع ردا :لاق ولو «ثلاثلا قتع هدحو
|“ 

 فلاحا ي لجر يآ

 ولو ءال وأ ناكف ةفصلا هذك دا هةشيسسي مو «ءارشلا ةلاح ٤ هدا رقنا طق اد رفنم يأ هدح و دير ءاج:لاقي ت

 دارقنالا يضتقي الو هب نورقملا لعفلا يف دارفنالا ىضتقي هدحو نأل ؛ثلاثلا قتعي ال "هدحو" عضوم ادحاو :لاق

 رادلا يف ام"و «"دحاو لحر رادلا يف ام" :هلوق يف كلذ رهظي «تاذلا يف دارفنالا يضتقي "ادحاو"و «تاذلا يف

 .اقداص يناثلاو ابذاك لوألا ناك نالجر اهيف ناك اذإ هنإف "هدحو لحجر

 ؛(لمعب سيل كدبعلا فصن ناپ ؛لماكلا دبعلا قتع تع بع قسنو ادب تالق ةرغ وهف هكلمأ دبع لوأ :لاق ولو

 :لاق اذإ ام فالخب ءهوحن وأ برت هع كالع ول امج ةيدرقلاو ةيلوألا فصو هنع عطقنت الف «همسا يف هكر اشي ملف

 تاليكملا يف لكلا محازي فصنلا نأل ؛ءيش همرلي ال ثيح رك فصنو ارك كلمن «يده وهف هكلمأ رك لوأ

 :لاق ناب :ةدحو ١/*3*[ ::قئاقحلا زمر] .ديبعلاو بايثلا فالخب ادحاو اعيش ريصي مضلاب هنأل ؛تاتوزوملاو

 ف تع مارشلا ةلاعح يف ةدارقتال امهدعي ارتش ١. يذلا .يأ :ثلاثلا قتع (نييع) .رح وهف هدحو هكلمأ دبع لوأ

 «فلاحلا تامف رخآ ادبع یرتشا مث ادبع ىرتش داف ءرح وهف هكلمأ دبع رحخآ :لاق ول يأ :رخألا قتع تامف

 نكل ؛ قتعيف كلذك رخآلا دبعلاو هيسنجج نم هريغ هك راشي ال قحال درفل هسا رخآلا نال ؛اقاشتا رحالا دبعلا قتع

 ةفينح يىبأ دنع ءارشلا تقو نم يعي قلاخلا هكلم نيح نم قع يأ وا" :هلوقف «هقتع ءادتبا ف فالتحالا
 ي

 نم ربتعيف «توملا ة ةا لغ ارضتقم قي ر :امسدنعو «هتحص ىف هارتشا ناك نإ لاملا عيمج نم هقتع ربتعي نح

 .هدعب هريغ ءارش مدعب تبثت ةيرخآلا نأل ؛ضرملا وأ ةحصلا يف هؤارش ناك ءاوس ثلثلا

 هذه نأ الإ ةارتشا املك نافل تبقت ةيرحأآلا نالو ؛ثوملا تقو ىلع قتعلا رضتقيف «توملا دنع مدعلا تبث اغإو

 ا هجرت ماكو بیا ةفص لطبيب ام :كجوي 4 تاع اذإف «هريغ ءارش لامتحال ؛لاوزلا ضرغع ةفضلا

 فالخلا اذه ىلعو «تقولا كلذ نم ققعف ءارشلا دنع ارحنآ ناك هنأ نيبتف «هل ادن ون ال ةيرخآلا طرش دوج ول

 «دحاو رهم اهو «راف هنأ ا ثرتو ءامهدنع توملا دنع عقي ثالث قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما رخآ :لاق اذإ ام

 دغ اهياعفا "اال :لقي مل ناب امر قولا ةا قلو ءةافولاو قالطلا ةدع نم نيلجألا دعبأل ةدعلا اهيلعو

 فصنو ةهبشب لوحخدلاب رهم فصنو رهم اهلف اه لحد ناك نإف ءاهجوزت نيح نم عقي :هدنعو «دحتو ةافولا

 (صلختسم) 717/١[ :قئاقحلا رمر] .هنم ثرت الو ؛ذادح الب ضيخلاب اقدغو «لوخدلا لبق قالطلاب رهم

 هع كلا رسم رين كس رع لف ولو :ءانكه نا ةرابتع قيكسم الف جرش کسا قر هنأ ملعاو

 قتعي م كلذ دعب تامو طف ادع کال اذإ فلاحلا ن أ نعملاو لإ "تناسق اد ی رتشا 3 ادبع ىرتشا ولف «قتعي /

 اقل نوكي اف «دبعلا 57 قباس الو «قباس هل نوكي نم قحاللاو ‹«قح ال درشل مسا رخالا نأ ؛كبعلا اله

 (يشحم ) .قتعي الف



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ۷ ناعألا باتك

 لاو لوألا قتع نوقرفتم ةنالت : هرشبف رح وهف الكب قرشب ق لك كلم ذم

 ةرافكلا حصي ال يأ لإ لك:لحر لاق ول يأ ر

 + لاو RÊ ê هيف .هقتعب فلح نم ءارش ال .ةرافكلل ةنبأ ارش حصو ءاوقتع اعم هورشب
 مرح محر يذ لك اذكو  عيمجلا نم ةراشبلا ققحتل مهلك

 (ئيع) .ةحصلا يف هارتشا ول لاملا عيمج نم ربتعا نح ءارشلا تقو وهو كلم نيح نم يأ :كلم ذم
 رح وهف اذكب ئرشب دبع لك :لاق اذإ :لوألا قتع (نيع) .هضيرم ةيفاعب وأ أ رفسلا الم ديز مودقب يأ :اذكب
 راس ربخل مسا افرع ةراشبلا نأل ؛نيقابلا نود هنم ةراشبلا ققحتل ؛لوألا رشبملا قتع دحاو دعب دحاو «ةثالث هرشبف
 ملعلا مدع طرتشي ال ثيح ربخلا فالخب «لوألاب كلذ لصح دقو اقداص ربخلا نوك طرتشيو «ملع هب رشبملل سيل
 اقفاص ربخلا نوكي نأ طرشب «اوقتع نوقرفتم ةئالث هربخأف «رح وهف نالف مودقب نربخأ نم :لاق ول يح هب

 هعمو نآرقلا أرقي وهو هد دوعسم نباب رم #2 هنأ يورو ءامهب ربخلا نوكي امك يعي ةباتكب نوكت ةراشبلاو
 رمع مث شف ركب وبأ كلذب هريحأف "دبع مأ نبا ةءارقب أرقيلف نآرقلا أرقي نأ دارأ نم" :#ج# لاقف بف ركب وبأ

 رشب نإ يأ :اعم هورشب نإو (حتف «ييع) .رمع ينربخأو «ركب وبأ نرشب :لوقي بد دوعسم نبا ناكف ع
 (ٰييع) .كلذب ىلوملا ةئالثلا معلا

  ميلع مالغب هورشب و :ىلاعت هللا لاق كقو قبس يذلا عملا ىلع لكلا نم تق ةراشبلا نآل :

 ةت E «ءاضقلا يف نيدي م اتتا تينع :لاق ولو «ةعامجلا نم ةراشبلا ققحتي هنأ ىلع لدف «(۲۸:تایرذلا)

 (حتف «صلختسم) .ةيقبلا كسميو هقتع يضميف «ءاش نم مهنم راتخيف «ىلاعت هللا نيبو

 ةرافك اهلثمو «هنيمب ةرافك يأ [(ييع) .كلذل دبعلا هابأ ىرتشاف الثم موص ةرافك هيلع تناك نأب] :ةرافكلل
 اهنع هئرجي ال هنأ ىلإ ءارشلاب راشأو «ةرافكلا لصف اهدعب ام عم ةلأسملا هذمب قيلألا ناك «لتقلاو موصلاو راهظلا

 وأ نيمي ةراقك هيلع تناك هنأ ةلأسملا ةروضو «هيف ةينلا روصتت الف «هرايتحا الب كلملا هيف تبثي هنأل ؛ثرإلاب

 .ةرافكلا نع ئرخيو حصي «كلذل دبعلا هابأ ىرتشاف ءامهريغ وأ موص

 الإو «ريفكتلا حص «لماك قتعملا قرو قتعلا ةلع تنراق اذإ ةينلا نأ هيف لصألاو ءزوجي ال :ىعفاشلاو رفز لاقو

 ئرجي ال" :2#ع لاق «قاتعإ بيرقلا ءارش :اندنعو «حصي الف امي لصتت مل ةينلاف ةبارقلا قتعلا ةلع :امهدنعف ءالق

 جاتحي ال هنأل ؛ءارشلا كلذب دقتعي يأ «يراخبلا ريغ ةعامجلا هاور < "قس مش اك ولع هدم نأ الاول

 (حتف) [؟١/714 :قئاقحلا زمر] .هزاوجب لوقلا بجوف «هب ةينلا تنرتقا دقو «رحآ ءيش ىلإ قتعلل

LSIنع هئزجي ال هنإف «هتر افك نع قتعلا هب ايوان هارتشاق رح سناف كتيرتش ءا١نإ :هزيغ كبعل لاق نأب  

 ءءارشلا ةرشابم دنع لب ملكتلا دنع وني مل هنأ ضرفلاو «نيميلا يهو قتعلا ةلعل افارق طرتشي ةينلا هذه نأل ؛ةرافكلا

 هارتشاف ءرح تنأف كتيرتشا نإ :هريغ دبعل لاق نأب :هقتعب فلح نم (حتف ءئيع) .ةرافكلا نع ئزخي الو قتعيف

 (ييع) .هئرجي ال هنإف ءريفكتلا نع ايوان



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ۸ ناميألا باتك

 ش 78 ا ٤ 7 1 ع

 وهف يل كولمت لك .ال الإو .هكلم يف ول حص ةّرح يهف ةمأ تيّرست نإ .هدلو مأو
 5 0 ۴ م 1 1 0

 ةا تاك ول كا هس اک فا ةا كلت يا

 ءارش حصي الو يأ "فلح نم" :هلوق ىلع فطع [(ێی مز ارالدا مآ ارق اض عبس ال يأ | :دلو ماو

 ثيح نيم ةرافك نع ةرح فتياف كاثي رشا نإ :حاكنلاب اهدلوتسا لحر ةمأل لاق نأب ريفكتلا نع اعل هدلو مأ

 ةينلا هتنراق دقو نيميلا ىلإ ةفاضإلا لتخي ملف ءرخآ ةهجي ةققحتم ريغ اهتيرح نأل ؛ىرتشا اذإ هترافك نع زوجي

 ةلأسم فو ies n كل للفعل Uae û Î a رزقا دعا ةلاس مم BA دنع هن قرفلاو

 (صلحختسم) .نيمي ةرافك نع امهقتعب فلح دق دلولا مأو ةنقلا

 نم قتشم هنأل ؛عامجلا وه يرستلا [(يشحم) .ءطولاب ةيرس ةمألا لعج وهو يرستلا نم] :خإ ةمأ تيرست نإ
 :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع جورخلا نم اهعنمو اناكسإو ةمألا نيصحت نع ةرابع عرشلا يقو ؛عامجلا يعمي رسلا

 فلحلا اذه حصي «ةرح يهف ةمأ تيرست نإ :لحر لاق ول هنأ ةلأسملا ةروصو «دويقلا هذه عم دلولا بلط نع

 نأل ؛كلملل اهتفداصمل اهقح يف تدقعنا نيميلا نأل ؛تقتع اهارست اذإف «هفلح موي ةيراج هكلم يف ناك اذإ اميف

 (صلختسم ؛ئيع) اک یو هطرشلا قاس ناک Û wal eed كالو E A لراس

 ت ال اه ستو هنأ ٠ ق رتشا ول ىح «ريرحتلا حصي ال نيميلا تقو ةكلم يف ةيراحلا نكت هل نإو نأ ه5 لف

 كلا ديك ركذ ناكف «كلملا يف الإ حصي ال يرستلا نأل ؛قتعت :رفز لاقو ؛ةثالثلا تلاق هبو ءاندتع

 الإ حصي ال قالطلا نأل ؛كتقلظو كتحوزت نإ :لاق هناك ريضي نخ رح يدبعف كتقلط نإ :ةيبتحأل لاق سك

 .اذه اذكف السل ارك هناا لسن انقل

 نأ اناس نو ءايقحس ق اهمم دحاو دحوي ل و هيم ىلإ وأ هيلإ افاضم وأ كلل ي عض امنإ.قتعلاب نيميلا نأ :انلو

 رهظي الو ءاهردقب ردقيف ءيرستلا ةحصل ءاضتقا تبث كلملا نأل ؛اهقتع مزلي ال نيميلا كلمل ركذ يرستلا ركذ

 ناك ول ذإ ؛فلح کل قانا س لرش لااا ناك ول هنأل ؛حضي ال رفز هلاق امو «ةيرحلا قح يف هتوبُث

 بلطو ءانكك ىرشت اذإ ذئموي هكلم ىف تناك نم قتعي م ةر ىهفاانك تيربستو ةيراج فكلما نإ" مالكلا ريدقت

 ةيرسلاو .امهدنع نوكتو فسوي يبأ دنع ةيرس نوكت ال اهنع لزع ول يح نيفرطلا دنع يرستلل طرشب سيل دلولا
 :شفخألا دنعو «ةصاخ ةبسنلا يف ريغت دق ةينبألا نأل ؛هنيس تمض امنإو ؛عامجلا نعم رسلا ىلإ ةبوسنم 5

 (صلختسم «حتف «ييع) .يراوخلا ديس اهروريصل ديسل يعم. يرسلا نم 5 ليقو ءرو يسع قص

 مهيف هل كلملا توبثل ؛ةثالثلا فانصألا ءالؤه قتع ءرح وهف ل 0 لك :لاق ول يل كولم لك

 .ءاضق ال ةنايد قدص ءءاسنلا نود لاجرلا هب تدرأ :لاق ولو ؛لماكلا نإ ب للا "3 ا ةبقرو داماك

 ةنايد:قدصي:نيربذملا ونأ لل لاق ولو ؛الصأ قدصي آل سكفلا وأ روق دف نود ءاسنلا وأ هر نوه دوسلا قرت ولو

 (جتف ؛ئبع) :ىرخا يق اللصا قدصي "الو ةياوربيف



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ٦۹ ناميألا باتك

 تقلط هذه وأ ٌّقلاط هذه .هوبتاكم ال هورّبدمو ةدالوأ تاهمأو: هذيبع قتع رح

 .رارقإلاو قتعلا اذكو .نييلوألا يف ٍ رخو .ةريخألا

 نأل] :هوبتاكم ال (نيع) .اديو ةبقر مهكلع هنأل «لماك .ءالوخ هكلمو «لماکلا ىلإ فرضتي قلطمل نأل :هوربدمو

 كولمم لك :لاق اذإ اميف هوبتاكم قتعي ال يأ [(ينبع طظ .امهيوني نأ الإ ضعبلا قتعم اذكو ايي تاک ريغ فلل

 ءظو هل لحي الو «ةباسكأ لوملا كلب ال اذحلو ءادي آل ةبقر تبا مهيف كلملا نأل ؛مهيوني نأ الإ رح وهف يل

 .ةينلا نودب هوبتاكم قتعي :دمحأ لاقو «اندنع ةينلا نم دبالف «بتاكملا ةروص يف ةفاضإلا تلتحاف «ةبتاكملا

 (ئيع) .خلإ هذه هتوسنل لاق ول يأ :قلاط هذه (ندعم «صلختسم)

 نيب اهلخدأ دقو ؛نيروكذملا دحأ تابثإل يهو "وأ" ةملك نمضتي لوألا باجيإلا نأل :لإ ةريخألا تقلط

 يكحلا يف ةكراشملل فطعلا نأل ؛"ةقلطملا ىلع هذهو" :هلوق يهو يناثلا باجيإلا يف ةثلاثلا فطع مث «نييلوألا

 يف قالطلا نيعي «نييلوألا يف رايخلا هلو «ةريخألا تقلط «هذهو قلاط امهادحإ :لاق اذإ امك راضف «هلحمب صتخيف

 وأ رح اذه وأ ناقلاط هذهو «هذه وأ قلاط هذه :لاق ول هنأل ؛ناثلا باجيإلا يف ربخلا ركذ مدعب ديقو «ءاش امهيأ

 تقلط هدحو لوألا باجيإلا راتخا نإف «ريخي لب هنيعب دحاو قتعي ملو ةنيعم ةدحاو قلطت مل نإ ءرح اذهو اذه

 (حتف ءئيع) .نارخآلا نادبعلا قتعو «ناتريخألا تقلط يناثلا راتحا نإو «هدحو قتعي لوألا دبعلاو «ىلوألا
 (ط « ئيع) .ءاش امهيأ يف قالطلا نيبي نأ هلف :ريخخو

 (ئيع) .ن رلوألا يف رايخلا هلو ءريخألا قتع ءاذهو اذه وأ رح اذه :هديبعل لاق نأب :قتعلا اذكو

 رخآلا فصنلا يف رايخلا هلو ؛ثلاثلل فلألا فصن ناك نالفو نالفل وأ فلأ ىلع نالفل :لاق نأب :رارقإلاو

 (ئيع) .نيلوألا دحأل هلعجب



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب .N نامبألا باتك

 هوغو حوصلا و ةالصلاو يار

 نع حلصلاو الا ةراحإلاو ءارشلاو عيبلا :رمألاب ال ةرشابملاب ثنحي ام
 ةلاقالاو ملسلا ةتمو ةسفتب كايتالاب يأ

 EES EE .............. :امنه ثنحي امو ,دلولا برضو ةموصخلاو ةمسقلاو لام

 هيف لعف لك يأ رارقإ نع هنوكب ديقف

 ريغلل هرمأب ال هسفنب اهنايتإب فلاحلا اهيف ثنحي ىلا لاعفألا يأ [(صم) .لعف لك يأ ءادتبم ةلوصوم] :ثنحي ام

 اذه لثه يفف ؛دقاعلا ىلإ ةقوقح عج ري 1 لوألا :نيهجو ىلع لعفلا نأ لصاحلاو اس ريغ و ءارشلاو عيبلا وه

 حلاصي ال وأ ميسو الل وأ م ا ا e ي ال فلح ولف ءامقافوطعمو ءارشلاو عيبلا لوألا نمو

 لاعفألا هاش لعف ول روصلا ةله يفف (ةدل و ب ضب وأ نالو مصاخت ا وأ ءاك رشلا ع رع مساقي يل وأ لايف نع

 اكو ولو نع :هنسفتب
 ان ی

 تنحلا طرش دجوي ملف ؛ليكولا نم ءايشألا ةذهب رودص نأل ؛كدخي مل كلذ لعفف هريغ

 نأ ةفلحي ىون ول !معن .«ثنحي ال رهظألا ف يعفاشلا نع الإ ثنحي :ةثالثلا دنعو «هسفنب نايتإلا وهو «فلاحلا نم

 رومألا هذه ىلوتي ال ناطلس اذ فلاخلا ناك اذإ ثنحي اذكو ءاديدشت هيف نأل ؛اضيأ رمأآلاب تنحي هريغ هب رمأي ال

 د نع حلصلا رع ازارتحا لام نع حلصلا كيف امنإو رمال لعب تنحيف ئةهداتعب امع هسفن عفط هنأ ؛ كسب

 (يشحم ؛ئييع «صلحختسم) .ىايءامك ىاقلا مسقلا ن م هلإف دمع

 عم !كقيملا ريحت :عيبلا (ٰييع ءط) .هسفنب رشابي نمم ناك اذإ هريغل هني رعألاب هيف ثييحي ال 2 :رمألاب 3

 (ئيع) شا وأ ناک ارك ۵ھ ريبكلا يأ ا عطل ص وعب و هتاف وطعم

 قالطلاو حاكنلا وه ليك وتلا يأ هريغل رمألابو هسفنب اهنايتإب اهيف فلاحلا فييرا يجب ي س تا امو

 سض رقتسي وأ ضرقي ال وأ قدضتي ال وأ بني ال ا عب دع قتعي ال وأ اهعلاخي ال

 ريعتسي ال وأ ريعي ال وأ عدوتسي ال وأ عدوي ال وأ هيو طبخي الل وأ ءا نب هيا ال وأ ةاش حبذي ال وأ هدبع برضي الو هَ

 ؛هليك و ةرشابمت.و ةسشفنب هت رشابع. ثنحي «ءيشلا اذه لمح ال وأ انالف وکی 3 وأ ةضبقي ا وأ نيدلا ىضفي ا 0

 لوألا لصفلا فالخب «ليكولا ىلإ ال رمآلا ىلإ ةعجار دقعلا قوقحو «ربعمو ريفس ءايشألا هذه يف ليكولا نأل

 ةقيقح هنم دجوي لعفلا نأل ؛ليك ولا ةرشابمب ثنحي ال :يعفاشلا دنعو «دقاعلا ىلإ عحرت هيف دقعلا قوقح نإف

 - ¿لوألا هجولا ف امك ثنحي الف ءهجو لود هح و نم رمالا نم فشلنا طرش دحج وف E رحألا نمو



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب وك نامتألا باتك

 ةفيبيعلاو, ةو, ةع مد نع حلصلاو ةباتكلاو لار علخلاو قالطلاو حاكنلا

 عاديتسالاو عاديإلاو ةطايخلاو ءانبلاو حبذلاو دبعلا برضو ضارقتسالاو ضرقلاو
 قلطأ وأ ضخ :ةديق عاوس كلذ نسخ ل إو عسل ووا ةيزاغلاو:ةيطعلا اذكو

 ê Rê ماللا لوخدو «لمحلاو مکار تاو ملا ءاضقو ةراعتسالاو ةراعإلاو
 تل ال مأ ريعتسملا لبق

 ةرشابم تراصف ءاهقوقحب هيلإ لقتنت دوقعلا هذهو «هقوقحو دقعلا مكح نع يقوتلا فلاحلا ضرغ نأ :انلو =
 ؛هيلإ اهتفاضإ نع ىغتسي ال اذهيو ءاربعمو اريفس ليكولا راصو «قوقحلاو ماكحألا قح يف هترشابمك ليكولا
 نم ءيش لئاسملا هذه يف مث ءقتعلاو قالطلاو حاكنلا يف فالخلا اذهو «هيلع ذفني ال هنذإ ريغب اهرشاب ولو

 تيون :لاق ولو «ثنح «هريغ هب لکو وأ هسفنب لعفف قتعي ال وأ قلطي ال وأ جوزتي ال فلح نمف «لیصفتلا
 ؛هريغ رمأ وأ هتسفنب لعقف هتاش حبذي ال وأ هدبع برضي ال فلح نإو «ءاضق ال ةنايد قدص يسفنب ةرشابملا

 «يسح ريغ لغف هريغو قالطلا نأ قرفلاو ءاضيأ ءانطق :قداص يسفنب ةرشابملا تيون :لاق ولو ا | فينس

 ىون دقف هسفنب هب ملكتلا ىون اذإف «هب ملكتلا لثم كلذب رمألاو «قالطلا عوقو ىلإ يضفي مالكب ملكتو
 ةيسح لاعفأف حبذلاو برضلا امأو ءءاضق قدصي الف «ماعلا ف صوصخل ا

 ةقيقح ىون دقف «هسفنب لعفلا ىون اذإق «هسفنب هلعفي نأ هسفن ىلإ هدانسإ دنع هتقيقحف «ماليإلا اهنم ضرغلاو

 ةعفنم نأل ؛ثنحي مل ءهبرضب هريغ رمأف هدلو برضي ال فلح نم لوألا مسقلا يف رمو ءءاضق قدصيف همالك

 رمأف ارح الجر برضي ال فلح نمك راصف «حئابقلا نع راحزنالاو بيدأتلا وهو ءدلولا ىلإ ةدئاع دلولا برض
 وأ اناطلس شالا نوكأ الإ ةرمأ حصي الف ؛ةبرض كلمتي ال :هنأل ؛هايإ رومأملا برضب ثنحي ال ثيح هنوني

 ىلع نامضلا بحي ال اذهو «هب رمألا ناكلميف ؛أريزعتو ادح رارحألا برض ناكلمي امهنأل ؛ثدحي ٍلئنيحف ايضاق
 ؛مسقلا اذه يف دبعلا برضب رمألا فالخب ءامهيلإ فاضي براضلا لعف نأل ؛ريزعتلاو دحلا يف امهرمأب براضلا

 .هسفنب هلعف هنأكف ؛هحلاصم يف ىعسيو هالوم رمأ بجوم ىلع يرخي هنأل ؛ىلوملا ىلإ ةعجار برضلا ةعفنم نأل

 يع «صلختسم) .لوألا مسقلا نم وهو «ريبكلا دلولا برضك رحلا برض نأل ؛دبعلا برضب ديقو
 (صم) .حاكنلا وهو رمألابو ةرشابملاب هيف ثنحي لعف لك يأ «ةلوصوملا "ام" ل هتافوطعم عم ربح :حاكنلا

 طر .توکس وأ راكنإ نع لام نع وأ :دسغ مذ (س) ..هريغ وأ لاك. ناك ءاوس اقلطم :قفعلاو
 (حتف) .ةلاسرلا > جرخم مالكلا | ليك ولا ج رخخأ نإ :ةراعتسالاو (حتف) N وأ هنم ضرقتسملا هضرق ءاوس : ضارقتسالاو

 رمأف ةبادلا هذه ىلع لمحي ال فلح نأب ةراحإلا ريغ يف :لمحلاو (حتف) .نيميلا لبق ضبقلاب هلكو اذإ الإ :ءاضقو

 هريخو ءادتبالاب عوفرم ٍفاضإ مالك ] :ماللا لوخدو (نيع) .هسفنب لمح ول امك ثنح لعفف ءاهيلع لمحلاب هريغ
 ماللا نأ ًالوأ ملعاو .هل عوضوم هنأل ؛صاصتخالا مال هب دارملاو ["لعفلا صاصتخال" :هلوق وهو ةحفصلا هذه يف يأي
 = هب كلمي ال لعف ىلع لخدت وأ ءارشلاو عيبلاك ةباينلا هيف يرحبو «دقعلاب كلي لعف ىلع لحدت نأ امإ ولخت ال



 ..جوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب V۲ ناعألا باتك

 يفف «ماسقأ ةثالث هذهف ءالثم بوفلاك نيع ىلع لحدت وأ ءدلولا برضو رادلا لوحدك ةباينلا هيف يرحت الو -

 يتأرما وأ رح يدبعف ابوث كل تعب نإ :لاق ول يح «هيلع فولحم اب لعفلا صاصتعال ماللا نوكت لوألا مسقلا
 «هرمأب هعاب اذإف «كرمأو كتلاكوب يأ "ابوث كل تعب نإ" نعم نأل ؛هرمأب ًابوث هل عيبي نيح ثنخحي ال «قلاط

 يلو ؛ثدحي ال هملع ريغب فلاحلا هعابف ؛ةبوث هيلع فولحملا سد ول نح نكي مل وأ هكلم بوثلا ناك ءاوس ثنحي

 اراد كل تلحد نإ :قاقلا مستقلا لق لاق ول ىح ةيلع نفولخاب نيعلا صاصتخال ماللا نوكت نيريخألا نيمسقلا

 اكلم بوثلا وأ رادلا نوكت يح .ثنخي ال ؛رخ يدبعف كلل ًابوث تعب نإ :ثلاقلا مسقلا يف لاق وأ ءرح.يدبعف
 قيمسفلا نإ انهن يكل قرف لال ةا ا ىلا عي كيه فریش ںی قا ایس فلق تاسلا

 .ينأي امك لوخدلا ىلعو" :هلوق ىلع "نيعلا ىلعو" :هلوق فطع ثيح «امهنيب خيشلا كرشأ نيريخألا

 نود هكلم تبحجوأ لعفلا ترواح اذإف كلما ههوجو ىوقأو ءاعضو صاصتخالل ماللا نأل ؛كلذك ناك امنإو

 ديفيو «هتلاحتسال ؛لعفلا كلم ديفي ال يناثلا مسقلا نم ناك نإو «لوألا مسقلا نم لعفلا كلذ ناك نإ «نيعلا

 امك نيعلا ترواح اذإ كلذكو «كل ةكولمم اراد تلخد نإ :"ًاراد كل تلخد نإ" :هلوق نعم نأل ؛نيعلا كلم

 اهلك نايعألا نأل ؟اقلظم ىلا كلف بحوي هنإف ؛كل اكو لمت ابو يأ كل ابوث تعب :لاق نأب كثلاغلا مسقلا يف

 | عدنا ١ :یناقلا رمرإ كل

 ماللا نأ لصاحلاو .فيرعتلا مال نع ازارتحا صاصتخاالا مالب انديقو «ةرواحب اب ارق لعفلا ىلع ماللا لوحدب دارملاو

 اذإو ءال وأ هكلم نيعلا ناك ءاوس هرمأب هلعفي نأ وهو ءلعفلا كلمل ن نوكت عيبلاك ةباينلا لمتحي لعف ىلع تلخد اذإ

 هعاب ءاوس نيعلا كلمل نيتروصلا يف نوكت نيعلا ىلع تلخد وأ ماعطلا لكأك ةباينلا لمتحي ال لعف ىلع تلخد

 ىلع وأ ؛لعفلا وهو كلمي ال ام ىلع لخد ماللا نأل ؛ترخأ وأ ماللا تمدق ءاوس ءال وأ هبوث هنأ ملع ءال وأ هرمأب

 .نيعلا نع ماللا ريخأتب نكمأ دقو «نيعلا وهو كلمي ام ىلإ اهفرص بجوف «نيعلا وهو كلمي ام

 ثدحي يلا لاعفألا نم ليمكت ةرواحلاو «برقلاب حيجرتلا بجوف «لمتحم اهنم دحاو لكف لوألا لعفلا يف امأو

 فقولاو ةقفنلاو نذإلاو ةعفشلا ميلستو ريغصلا دلولاو تاجوزلا برضو لتقلاو عطقلاو مدهلا :رمألاب اهيف

 ةداهشلاو ءاضقلاو ةلافكلاو ةلاوحلاو ةيصولاو «ناطلسلاو يضاقلا ىلإ ةبسنلاب ريزعتلاو سنجلاو ةيحضألاو

 ثنحي هنأ ىلإ اريشم لقألا األ ؛ ؛ليكولا لغفب اهيف ثنحي ال ىلا لئاسملا يومحلا ديسلا مظنو «ةيلوتلاو رارقإلاو

 :لاقف لیول لعفب اهادع اميف

 لاملاب كحلض 5 عرفل برضو ةراجإو ةمسف عيبو عارش

 يلآل هدئارف نم رهز مظنملا اذإو ١ اهماتخ كسم راجفتساو ةموضخ
 (حتف)



 1 كلل تعب نإك هلا ةطايخلاو ةعانصلاو ةراجإلاو ءارشلاو -

 لوخدلا ىلعو ال وأ هكلم ناك هرمأب ا اما سا نسل يي
 هيلع فولحلا هيلع فولحملا لعفلا ي هيلع فولخلا صخشلاب

 :ءارشلاو (نيع) .رح يدبعف ًابوث كل تعب نإ :لاق ناب ءارشلاو عيبلاك دقعلاب كل ام ىلع يأ :عيبلا ىلع

 نإك :ةعانصلاو (نيع) .رح يدبعف اراد كل ترحأ نإك :ةراجإلاو (ئيع) .رح يدبعف ابوث كل تيرتشا نإك
 ٹال تيب كاك :ءانبلاو (نييع) ر روس فالعقل ايوا الا ےن نإ# :ةطايخلاو (نييع) .رح يدبعف امتاخ كل تعنص

 (ئيع) .اهروهظل ةلثمألا ةيقب نع هركذب ىفتكاو ءادحاو الاثم فنصملا رك ذ :تعب ناک (نيع) .رح ديفا اس

 نأ ئعملاو «لوحدلا ةقيقح ال ةرواجبلا وه لوحدلاب دارملا نأ رم دقو "ماللا لوحد" :هلوقل ربح :لعفلا صاصتخال

 دارملاف ءامهوحنو ًادبع كل تيرتشا وأ ًابوث كل تعب :لوقي نأ لثم امهريغو ءارشلاو عيبلا يأ لاعفألا هذه مالا ةرواحب
 لاعفألا هذه ناك املو هيلع فولحلاب اصاح امهريغو ءارشلاو عيبلا نوكي نأب هيلع فولحماب لاعفألا هذه صاصتحا اهنم

 «ةلاكولاو رمألاب الإ نوكي ال ةباينلاو ؛لاعفألا هذه يف هيلع فولحلا نع ابئان نوكي فلاحلا نأ ئيعملاف ةباينلا هيف يرجي ام

 فولت اب صاخخ عيبلا نأل ؛كتلاك وب وأ كرمأب تعب نإ :هنم دارملا ءرح مق ايرث كلل تاقا فعال لجر ل اق ولف

 نكي مل هنآ ؛ تخ مل مهي مدعي لو ةغابق لاا: تايث يق ةيوث هيلع فولخلا نسف ول قس ةنع اثاث لاخلا توکیو هيلع

 (يشحم ؛«صلختسم) .هتلاكوب الو هيلع فولحملا رمأب
 هكلم نكي ملوأ يأ :ال وأ (ئيع) .ةراجإلا لاثم ف رادلاو ءارشلاو عيبلا لاثم يف بوثلا ناك ءاوس يأ :هكلم ناك

 (نيكسم) .دجوي مل هرمأب عيبلا نأل ؛ثنحي مل «فلاحلا ملعي ملو هعابف فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحملا سد ول بح

 [ةييغ) رس يادبعف اراد كل تلو نإ ؛لاق نآي فقعلاب كلل ال ام ىلع جالا لرم يأ ] :لوتغفلا ىلغو
 اهيف يرحت ال يلا لاعفألا نم امهوحنو برضلاو لوحدلا ىلع ماللا لوعدو يأ 'عيبلا ىلع" :هلوق ىلع فطع
 لوخدو يأ :ثلاثلا مسقلا ىلإ "نيعلاو" :هلوقب راشأو .ياثلا مسقلا ىلإ اذه راشأو «هيلع فولحم اب صتخت الو «ةباينلا

 لاعفألا ىلع ماللا لوخد نعي "هب هصاصتخال" هربخو ءأدتبم اذهو ءرادلاو بوثلاك ةصخشملا تاذلا ىلع ماللا

 .هيلع فولحم اب نيعلا صاضتخال نوكي ةنيعملا تاذلا ىلعو ؛هيلع ف ولحم اب ةضتخملا ريغلا

 نيلاثملا يف ماللاف «كل ا تعب نإ :نيعلا لاثمو ءامهريغو اماعط كل تلكأ 0 1 راد كلل تلخ نإ :لاوألا كاف

 هذه صاصتخال وهف «نيعملا ءيشلا ىلع لحد يناثلا لاثملا يفو «هيلع فولحم اب صتخي ال لعف ىلع لحد نيلوألا

 ريغ ق امآ آل وأ هرماآب تاقرستلا هذه تناک ارسل اكلم اھ کب نوکر ا هي انهيصايصخخاو يلع فارغا قايعألا

 نيعلا ىلع لحد امل ماللا نألف نيعلا يف امأو «هنع ابئان فلاحلا نوكي نأ روصتي الف «ةباينلا هيف يرجي ال ام امنألف نيعلا

 ملعي مل و فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحما سد ول يح هكلم يف نوكي نأب هب هصاصتخا ىضتقا «هيلإ برقأ ناك يأ
 - يق قرف الو «هراد لحد وأ هماعط لكأ اذإ كلذكو «هيلع فولحملل كولم بوث يف هنم عيبلا دوجول ؛ثنح هب



 ...جورعلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا بان ¢ ناعألا باتک

 ناك ناي هب هةصاصعخاللا كل ًابرت كعب فا .خيبعلاو برشلاو لكألاو برضلاو
 الشم رح يدبعف

 دقعف رح وهف هتعتبا وأ هتعب نإ .هيلع اميف قّدص هريغ یون نإو ءال وأ هرمأ هكلم
 ةثيرتشا نإ يأ اک رهاظ ىضتقم ريغ يآ فلاحلا ا

 تلك نإ :لاق اذإ امتيبو «كل امال علا نإ :لاق اذإ امنيب هيلع فولحم اب ةضتخملا ريغلا لاعفألا يأ يناثلا مسقلا =

 (صلختسم) :رم امك لوألا مسقلا فالخب «لعفلا كلم نود 8 وع :نيعلا كلمنا ءاماعط كل

 تلكأ نإك لكألا ىلعو يأ :لكألاو (ئيع) .رح يدبعف ادبع كل تبرض نإك برضلا ىلعو يأ :برضلاو

 (ييع) .رح يدبعف ءام كل تبرش نإك برشلا ىلعو يأ :برشلاو يير رج يديم اماعط كل
 يف ماللا لود نوكي يآ :هصاضتخال (نئيع) .الثم بودلاك ةييغملا تاذلا .يلع اضيأ ماللا لوحد يأ :نيعلاو

 (ييع) .الثم رادلاو بوثلا يأ هب فولحما يأ :ناك نأب (ئيع) .هيلع فولخم اب نيعلا صاصتخال نيمسقلا نيذه
 تناك نأ كعب ناك" اه يك ثنو كل: :تلخد»نإ :لاقاول يح هرمأي مل وأ كلذب هرمأ ناك ِءاوس يأ :ةرمأ

 عر .كل بوث تعب نإ اذكو «هكلم رادلا
 يناثلا مسقلا ىون نإ هانعم نوكي نأ لمتحيف «ضومغلا نم ابرض مالكلا اذه يف نأ ملعا :لإ هريغ ىون نإو

 ليغ دن ةت عندو ذل اك وغ قا قلل ابر قس فإ كيوت لاغر يح قع ايت قلل كعيدقإ ةا أي لوألا

 عاب نأب عفن هل اميف قدصيو درفلا يف لمعتسي "ىلع" ةملك نإف ؛"هيلع اميف قدص" :فنضملا لوق نعم رم سيفا

 عفن هيفو ثنحلا مدع يعدي هنأل ؛قدصي ال يناثلا مسقلا تيون :لاق مث كامب هيلع اعمل كولق رطل

 هرب رمل لآ تيوتا کلا اا جا لاقت[, بانل الع لول ىلإ ادر مالكلا اذه نوكي نأ لمتحيو «هل

 (صلختسم) .ةيادحلا يف ةراشإ يناثلا ىلإو «ةيافكلا يف ةراشإ لوألا ىلإو .هسفن ىلع ديدشت هنأل ؛قدصيف اشيا ريغلا

 (ٰييع) .:فشع اهيفادل ةزرص نال مقا ىلع ددا نوكي ةروص يف يأ :هيلع اميف قدص

 دقعف ءرح وهف دبعلا اذه تيرتشا نإ :لاق وأ ءرح وهف دبعلا اذه تعب نإ :لحر لاق ول يأ :خلإ هتعب نإ
 اسي اعبي عاب برح وهف هثعب نإ :لاق ول هقأل 4رايقلاب ديقو منل قتعيفا ةن رانا :طرتقب لاخلا
 عيبلا وهو طرشلا دوجول ؛رايخلا طرشب ثنحيو «طرشلا ققحتل ؛نيميلا لحنتو «هكلم لاوزل ؛قتعي ال رايخ الب

 نإو يرتشملا رايختو ءاقافتا هل رايخلا طارتشاب عئابلا كلم نع جرخي ال عيبملا ذإ ؛مامإلا دنع كلملا مايق عم ءارشلاو
 ءارشلا دعب ا رح ولو زجنملاك قلعملا و .هقيلعتب قلعم قفعلا نکل .ةدنغ ير تشملا :قللم ٤ هلوخد نم عنم

 لاوز عنمب ال ةيؤرلاو بيعلا رايح نأل ؛طرشلا رايخج انديقو ؛قلع اذإ اذكف «قتعلا عقوو «رايخلا خسفنا رايخلاب

 (ٰييع «حتف) .هكلم نع هلاوز نم عنام عئابلل رايخلا طرشو «عئابلا كلم نع عيبملا

 . يناثلا يف يرتشملاو لوألا يف عئابلا يأ :دقعف



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب Vo ناميألا باتك

 e Ê قتعأف اذكف عبأ مل نإ .لطابلاب ال .فوقوملاو دسافلاب اذكو «ثنح رايخلاب
 دبعلا كلذ فلاحلا يآ راینلا طرب ا

 (ييع) .طرشلا دوجو دنع كلملا مايقلو «ءارشلا وأ عيبلا وهو قتعلا طرش دوحول دبعلا قتعيف :ثنح
 فلاحلا ناك نإف «ثنحي ادساف ءارش ىرتشا وأ ادساف اعيب عابو يرتشي ال وأ عيبي ال فلح ول يأ :دسافلاب اذكو
 بصغ وأ ةنامأ وأ نهر لثمي يرتشملا ىلع هنامض نوكي ثيحب يرتشملا دي يف دبعلا ناك نإف :رظني عئابلا وه هقتعب

 دي يف دبعلا ناك نإو «نيميلا لحني نأ يغبنيو «تابلا حيحصلا عيبلاك هكلم نع لوزي عيبلا متي امك" هنآل وعي ال

 ناک نإف ءادساف هارتشاف: ئرشقملا وه هقتعب فلاحا كاك نإو «يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق هكلم لوزي ال هتأل ؛قتع عئابلا

 ثنحي ال هنأ :فسوي يبأ نعو ؛هكلم مدعل ؛قتعي الف الإو ېیبلا مث امك هكلم يف هلوخذل قتعي هيلع انوعضم هذي يف

 (حتف) 5/١"[ :قئاقحلا زمر] .ةثالثلا تلاق هبو ءالصأ امهدحأل رايح هيف ام الإو «دسافلاب
 ةروصف «فلاحلا وه عئابلا ناك نإف «ةقباسلا ةلأسملا يف نيفوقوملا ءارشلاو عيبلاب ثنخي اذكو يأ :فوقوملاو

 فلاحلا دبع قتع هتزاحإ ريغب نالف دبع عابف "رح يدبعف نالف دبع تعب نإ" :لوقي نأ فوقوملا عيبلا

 نم ادبع ىرتشاف "رح وهف ادبع تيرتشا نإ" :لوقي نأ هتروصف يرتشملا وه فلاحلا ناك نإو ءطرشلا دوحول
 وأ لطابلا عيبلا دقعف «رح وهف هتعتبا وأ هتعب نإ" :هل لاق ول يأ :لطابلاب ال (حتف «ْييع) .ءارشلاب ثنح يلوضف

 نم ائيش ديفي ال ىح امكح الو ةقيقح ءارشو عيبب سيل هنأل ؟؛ثنحي ال امي هارتشا وأ ةتيملاب هعاب نأب لطابلا ءارشلا
 نيد يف الام نكي مل اذإ نيضوعلا دحأ نأ :دسافلاو لطابلا نيب قرفلاو «ضبقلا هب لصتا نإو ءارشلاو عيبلا ماكحأ

 .امي عيبلا اذك و ءرحلاو مدلاو ةتيملا عيبك لطاب عيبلاف يوامس

 ارا نطاق اعم توک نسوا عرمخلاب دبعلا عيبك دساف عيبلاف انت هرابتعا نكمأو الام نايدألا ضعب يف ناك نإو

 ثنحي هزاوجب يضاقلا ىضق ولو .؛ثنحي ال دلو مأ | يم خفا ولو اب مهاردلا وأ «مهاردلاب رمخلا عيبك

 يف ربدملاك بتاكملاو يح ثنحيف ءاضقلا تقو ىلع رصتقيف «زاوحلا نم عناملا ةلازإ يف رثؤي هءاضق نأل ؛لاحلل
 دقع ول اذكو «لطابلا ىلع دقعناف هيف روصتي ال حيحصلا عيبلا نأل ؛رب هعابف رحلا اذه عيبي نأ فلح ولو «ةياور

 (حتف ؛ئييع) .حيحصلا ىلع دقعني :دلولا مأو ةرحلا يف فسوي يبأ نعو «دلولا مأ وأ ةرحلا ىلع هنيمب
 ؛هنيمب يف ثنحو هتأرما تقلط هربد وأ دبعلا قتعأف قلاط هتأرماف دبعلا اذه عبأ مل نإ :لاق نم يأ :اذكف عبأ مل نإ

 هنإف ةيقاب ريبدتلا يف ةيلحملا :ليق نإف «عيبلا نع زج رحعلا ققحتف :ةيلخا تاوفل ؛ققحت دقو عيبا مدع وه طرشلا نأ

 رابتعاب ناك امنإ ةيلحنا تاوفو «ريبدتلا خسفني هزاوجب ءاضقلا دنع :انلق «هزاوجب يضاقلا ىضق اذإ ربدملا عيب نكمي

 دلولا مأ عيب نم سأيلا عقي مل :لاقي الو «تادهتحلا يف يضاقلا ءاضق دنع رهظي ام ىلع ئتبي ال مكحلاو ريبدتلا ءاقب

 «كلملا اذه رابتعاب عيبلا ىلع هنيمي دقع فلاحلا :لوقن انأل ؛قرتستو ىبست مث برحلا رادب قحلتو دترت نأ زاوج
 ققحتف «تاموهوملا ىلع يبت ال ماكحألاو «تاموهوم تالاحلا هذه نألو ؛تافرصتلا هذه دعب نكمي ال كلذو

 (حتف «صلحختسم) .عيبلا هب عنتمي هنأل ؛قلطملا ريبدتلا وه "ربد وأ" :هلوق نم دارملاو «عيبلا نع سأيلا



 ی ءارشلاو يف نيميلا باب ۷٦ ناميألا باتك

 ق اعد قارأ بكر نا هام رع وا ج ةبكلا لا ٠ هللا تيب ىلإ شما

 قيرطلا رثكأ يف ول
١ 

 تح ناب كلذ هم ١ ي ولو
 جب

 ةأرما تلاق ول نأ :يلع تجوزت تلاق (نيع) .اهيلع نيميلا ناك ول ةمألا دلوتسا وأ اقلط ارج : وقل

 ةزياخلا ىلظتف ءاضيأ ةأرملا جورلا لوق لوانتي ر ایا ایا يلع تحكن :اهجوزل

 ناب ؟قلطت" ال اھا ےس وپ يأ نعو ءاضيأ اهلمشيف ماع جوزلا مالك نأ ؛اهقالط هحو اه ور تفلخ لا يأ

 ريغ یون ولو «قلطت الف ةلالد" كريغ يل ةأرما لك" :لاق هنأكف «هل اقباطم ناكف ءاهمالكل ًاباوج جرح همالك

 يهف اهجوزتأ ةأرما لك :لاقف ؛ئلع ج ورتت نأ ديرت :هل تلاق ولو «نيفرطلا دنع ءاضق ال ةنايد قدضي ةبطاخملا

 715/١[ :قئاقحلا زمر] .فسوي يبأل افالحن تقلط اهجوزت مث اهنابأ ول يح «ةبطاخملا تلخد ؛قلاط

 (حتف) .ال الإو اهيلع قالطلا عقي هبضغ ىلع لدت ةموصخ امهنيب ىرح نإ لاحلا مكحي نأ ىلوألا :"ةريحذلا" يفو
 (ئيع «ط) .لاحلل اهجوز تفلح ىلا ماللا رسكب ةفلحلا ةأرملا يأ :ةفلحلا

 يف رمتعي وأ جحي هنإف (ةبعكلا ىلإ يشملا ىلع وأ هللا تيب ىلإ يشملا ىلع :لجر.لاق ول يأ :خ :طلإ رمتعا وأ جح

 جح ىلع :هلوقك راف نکلا ده باع لرقلا اذنه كفن مت فأل اشا ةرمع امه هملول أ يشملا لاح

 وأ ةجحلا مرحت نأ > هللا لوسر اهرمأف «هللا تيب ىلإ يشمت نأ ترذن رماع نب ةبتع تحأ نأ يور امل ؛ةرمع وأ

 وهو يشملا مزتلا هنأل ؛ءيش همزلي ال :سايقلا يفو ء«ظفللا اذهب ةرمعلا وأ جحلا باجيإ اوفراعت سانلا نألو ؛ةرمع

 .انرك ذ ام ناسحتساالا هجو «ةدوصقم ةبرقب سيل

 «تانقيملا ممر تبيح نم ال ججبازلا ىلع ةي نم ينقملاو ءاهحيراخ.و وأ ةبعكلا يف رذانلا نوكي نأ نيب قرف الو

 ىلإ جرخيو مرحلا نم مرحيف ةع. رذانلا ناك نإو ءاقافتا هنم يشملا همزل هنم مرحأ نإف «هتيب نم مرحي م اذإ اذهو

 لاق ول اذكو «هنم مريو لحلل جرحخيف ةرمعب رذنلا طاقسإ دارأ نإو «ةرايزلا فاوط فوطي نأ ىلإ ايشام تافرع
 (صلختسم «يئيع «حتف) .فرعلل ةرمعلا و !جداساب,ماربسإلا ةمزلي ةكس لإ يالا يلع

 (ط «ييع) .تادابعلا هذه مارحإلا مازتلاب فراعتلل هتيب د قرا“ ی :ايشام

 اردا ءافو عفو «لمكا رر یش داش نإ رايخلا هلف ةقباسلا ةلأسملا يف ةرمعلا وأ جحلا همزل اذإ يأ :بك ر نإف

 مزتلا اذإف ءلضفأ ايشا جحلا نأل ؛ةرمعلا وأ جحلا يف صقنلا لخدأ هنأل ؛ةاش حبذ بكر نإف ءبكر ءاش نإو

 امد قرتلو بكرت نأ اهرم" :ةنفع هلوقل ؛مدلا وهو «ءناضقتلا ربح مزل ناصقنلا ةفصب هادأو لامكلا ةفصب

 اهضعب يف بوك رلا امأ ءاشايفأ ءىش همزلي الو «لاعفألا لك يف بكر اذإ اذهو «ةيشام جحت نأ ت ترذن تناكو

 (ييع «حتف ءصلختسم) .ةاشلا ةميق نم كلذ ردقب قدصتيف

 (ييع ءط) .ةاشلا ةميق نم هردقب قدصتي هضعب يف ولو ةاش حبذ يأ :امد



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب الا نامبألا باتک

 لإ رح هدبع .ةورملاو افصلا وأ «مرحلا 9 يشملا وأ للا تيب لإ باهذلا وأ جورخلا
a 

 يف ثدحو ؛قتعي مل ةفوكلاب هرحن ادهشف «ماعلا چم  a 1ةينب ةعاس موصب
 موصلاب هنم طرشلا 2 تغلاخلا ماعلا اذه يحض هنأب ي ماعلا اذه يأ

 ىلع :لاق ول كلذكو یا تي ىلإ باهذلا وأ جورخلا يلع :لاق ول يأ :باهذلا وأ جورخلا

 نأل ؛هكلي ةفينح يبأ دنع هيلع ءيش الف ةورملاو افصلا ىلإ يشملا ىلع :لاق وأ مارحلا دجسملا وأ مرحلا ىلإ يشملا

 هيلع "مارحلا دجسملا ىلإ وأ مرحلا ىلإ يشملا يلع" :هلوق يف الاقو «فراعتم ريغ تارابعلا هذهب ةرمعلاو جحلا مازتلا
 ةورملاو افصلا فالخب ؛هركذك امهركذ راضف «تيبلل لماش مارحلا دجسملاو مرحلا نأل ؛ايشام ةرمع وأ ةجح

 بنت ال ظفللا ةقيقح و فراعتم ريغ ةرابعلا هذي ةرمعلا وأ جحلا باجيإ نأ :ةفينح يبألو «تيبلا نع نالصفنم امهنإف

 بهشأو دمحأو يعفاشلا دنعو ءالضأ عنتماف اضيأ ظفللا ةقيقح رابتعاب هباجيإ نكمي الف ء«ةرمعلاو جحلا نع

 افصلا ىلإ ىشملا ىلع وأ مرحلا ىلإ يشملا وأ هللا تيب ىلإ باهذلا ىلع :هلوق يف ةرمعلا وأ جحلا بجي :يكلاملا

 :قئاقحلا د .ةورملاو ١/ [۳۷۰(صلختسم)

 (ييع «ط) .فرعلا مدعل ءيش همزلي ال ثيح ةورملاو افصلا ىلإ يشملا يلع :لاق وأ يأ :افصلا وأ
 ماعلا ىحض هنأ نادهاش دهشو ءتججح :لاق مث ؛ماعلا جحأ مل نإ رح هدبع :لاق نم يأ :خلإ رح هدبع

 ؛ةيحضتلا وهو «مولعم رمأ ىلع تماق ةداهش هذه نأل ؛قتعي :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع دبعلا قتعي مل ةفوكلاب

 تعرش ةداهشلاو «يفنلا ىلع تماق ةداهشلا هذه نأ امف مي طرشلا ىتحتف ف .جحلا ءافتنا هترورض نمو

 ءاط بلاطم ال هنأل ؛ةيحضتلا تابثإ ال جحلا يفن ةداهشلا هذه نم دوصقملا نأل ؛لبقت الف يفنلا نود تابثإلل

 .جحي م هنآ ادهش اذ امك راضق

 ثراإلا دوهشك لبقت تابثإلاب تنرق اذإ امأ «تابثإلاب هنورقف نكت اذإ لبقت ال امنإ ىفنلا ىلع ةداهشلا :ليق نإف

 رمأ انهع هب ةوهشلاو هل دوهشللا ل اإ لاملا عفدي يح لبقت هريغ اثراو هل ملعن الو نالف ثراو اذه نإ :اولاق اذإ

 ايتوبث ارمأ ناك و ا :انلق لوألا قيرطلاب لبقت نأ يغبنيف ءانعض تبث يفنلاو ةيحضتلا وهو نوبت

 (صلختسم) .ثرإلا فالخب ادوصقم يفنلا يقبف ةربتعم نكت ملف «بلاطملا مدعل ءاضقلا تحت لحدت ال ام اهنكل
 .امهدنع دبعلا قتعي مل و ةداهشلا هذه لبقت مل يأ :قتعي م

 وهو طرشلا دوجول ؛ثنح رطفأ ةعاس موص دعبو ؛موصلا ىونف موصي ال فلح نم يأ :موصي ال يف ثنحو
 موصي ال وأ اموص موصي ال فلح ولو «دحو دقو برقتلا دصق ىلع تارطفملا نع فكلا نع ةرابع هنأل ؛موصلا
 لیا ةر یدال یل بورك ىلإ صا جيلا وح جرس وح عصا را را ام ماص مث ءأموي

 ىلإ فرصنيف ردصملا ظفلب موصلا ركذ  e«مويلاب هريدقت يف حيرصت وهو ءاموي ركذ ةيناثلا ةروصلا فو

 (ييع «صلختسم) .اعرشو ةغل موصلا وهو لماك موي موصب ثنحيف



 ...جوزتلاو ءارشلاو 2 يف نيميلا باب ۷۸ نامألا باتك

 نينعكرب تتح ي 5 فل يف يأ

 ادم قاف بكر ا ايون لجرل TEE كلذ دعب لج رل ١ يأ ةقدص يأ 2 كلوزغم يأ

 ی نک نو و قيل | ةدحسلاب اهديف اذإ ةعكري تنحي يأ | :ةعك رب يلصي ال فو

 حاتتفالاب ثنحي نأ سايقلاو «ةالصلا ناكرأل ةعماجلا يه ةعكرلا نأل ؛امب ديقي مل ام ثنحي الو ةدجسلاب اهديق

 سني ا انيديسل كا امف «ةفلتخم ناكرأ نع ةرابع ةالضلا نأ ناسحتسالا هجو «موصلا يف عورشلاب ارابتعا

 كاعاف .ىمسي هيف عراشلاف «بررقتلا ةينب تارطفملا نع كاسمإلا وهو دحأو نکو هنأ ؛موصلا فاو د اص

 يف طرشب سيل هيلع فولحملا لعفلا راركتو «راركت رمتسملا كاسمإلا نأل ؛ثنحلا عفتري ال كلذ دعب راطفإلاب مث

 (حتف (« يع ‹« صلختسم) .اهنم سأرلا عفرب :ليقو ءةدجسلا سفنب ٹن :ليق مث :ثيحلا

 ىلإ فرصنت ةقلطملا ةالصلا نأل ؛نيتعكر ىلض اذإ ثنحي ةالص يلصي ال فلح ول يأ :عفشب ةالص فو

 دنعو «ةدحاولا ةعكرلا يأ ءاريتبلا نع كاع يبلا يهنل ؛ناتعكر اهلقأو ءاعرش ةربتعملا ةالصلا يهو «لماكلا

 .دهشتلا ردق دوعقلا ۾ عفشلا ماعإب ٹن اعا : فس وي أ دنع و «ةعك رب ثنخ :ةياور ف دمحأو يعفاشلا

 [(ئيع) .حل دنا تسل نإ ا عب لاق ول يأ | :2! كلزغ نم تسبل نإ (نيع «نيكسم «صلختسم)

 سا يا لإ ا فلح نم يأ «ةكم ىلإ ىدهي امل مسا يدحلا نأل ؛ةكعب هب قدصتلا يدهلا نم دارملا

 , ةقينح يبأ دنع يده وهف هسبلف ابوث جسنو ةأرملا هتلزغف انطق ىرتشاف «يده وهف كلوزغم

 داتعملاو ءجورزلا نطق E نوكي ةهداع ةأرملا لزغ نأ : ةقينخح يبألو ءاهنطق ا لاوغت دق اهنأل ؛ج وزلا كلم ياي

 ةأرملا لزغ نأ تبثف ءجوزلل جوسنملا نوكي هنذإ ريغب هتجسنو هتلزغف انطق ىرتشا ول جوزلا نأ ىرت الأ «دارملا وه

 .مولعملا ةغيصب "هجسنف" :"ةيادهلا' يو ؛الوهجم ىوري "جسنو" :هلوقو «لوزغملا يف جوزلا كلم توبثل ببس
 نطقلا ناك 1 هنأ و :هل ومب دافأو (ةأرملا تسل وأ جورلا كج سل اذا امهنيب قرف ال هنأ ىلإ ءامإ اذهو

 (حتف « صلختسم) .عامجإلاب يده هنإف «بوثلا جوزلا سبلو هتلزغف فلخلا تقو هل اك ولمم

 ءاملا حتمب بسد متاح سبلف الخ سبلي اي فلج ره يأ "يلح سيلا .هربجخ و ًادتبم :ےھڈ ماخ سبلو

 یال ىلع ايعب روك دلا 'ولول دقع وأ" :هلوقو «لاجرلل تسلا اكو ااا ؟؛ثنحع اهرسكو

 ١(« 4 :لحتلا) كاَهَنوُسَبلَت ةّيلج هنم اوُجرْخَتْسَتَو# : ىلاعت هلوقل ؛ سلق ايام سبلي ال :لاق اذإ تنحيف تنحف : ءامضوق وهو

 فو اضم لإ افرع ىلطعي ل اهئ اقل سبلب ثنحي ال :ةفينح يبأ دنعو «ؤلؤللا رحبلا نم ج رختسي امإو

 سبل اذإ فالخلا اذه ىلعو «نامزو رصع فاللتخا اذه :ليقو ءازاحب ةيالا يف ةيلح يممسو «فرعلا ىلع نامألا

 يع «صلختسم) .امهوق ىلع ىوتفلاو ءعصرم ريغ درمز وأ دجربز نم ادقع



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ۷۹ _ناميألا باتك

 وأ طاسب ىلع سلجف ضرألا ىلع سلجي ال .ةّتضف متاخ ال يلح سبل ولول دقع وأ
 فلاحلا يأ ر ملإ نسلجي ال قلح ول يأ

 سلجي ال وأ ؛هيلع مانف رحآ اشارف هقوف لعجف «شارفلا اذه ىلع ماني ال وأ ی
 فلح وأ يأ

 وأ ةارق شارفلا ىلع لعج ولو «ثنحي ال رخآ اريرس هقوف لعجف ريرسلا اذه ىلع
 فاقلا ربك اهلك ثاللدلا روصلا يف

 .ثنح ريضح وأ طاسب ريرسلا ىلع

 متاح سبل سيل يأ :ةضف متاخ ال (نيع) .ولؤل دقع سبل وأ يأ هيلإ فاضملا ىلع فطع نيعلا رسكب :دقع وأ
 نيرتلل لمعتسي ىلخلا نأل ؛لماك ىل سيل هنأل ؛هسبلب تحي ال ًايلح سبلي ال فلح ول يح ىلح سبل ةضف

 متاخو «لح امل هجو لك نم ايلح ناك ولو «لاحرلل لح اذهو «ةنيزلا ريغبو ةنيزلل لمعتسي ةضفلا متاخو «طقف
 لاخلخلا نأل ؛ةضفلا متاخج ديقو «حيحصلا وهو هسيلب ثنحي صف اذ ناك نأب ءاسنلا متاح ةئيه ىلع غيص اذإ ةضفلا

 (حتف) ۳۷١۱/۱[ :قئاقحلا زمر] .بهذب اهومم ةضفلا متاح ناك ول اذكو (؛يلح طرقلاو ةدالقلاو راوسلاو

 :ىلوألا ,"ثنحي ال" :هلوق وهو «لكلا يف باوج ثنحلا مدعو ؛لئاسم ثالث انهه :ضرألا ىلع سلجي ال

 وهو «ضرألا نيبو هنيب لئاحلا دوجول ؛ثنحب ال ريصح وأ طاسب ىلع سلجف ضرألا ىلع سلجي ال فلح نم
 ريصي الف هل عبت هنأل ؛هبايث لئاحلا ناك اذإ ام فالخب «ضرألا ىلع اسلاج ىمسي ال هنأل ؛فلاحلل عباتب سيل

 بنات نم ولو ةنغ لضفنملا ل دابا نآل ؛ةيعبتلا عافترال ؛ثنحي ال هيلع سلجو هطسبو هبوث علح ولف ءالئاح

 «هلثم هنأل ؛ثنخي ال هيلع مانف ءرخآ اشارف ةقوف لعجف شارفلا اذه ىلع ماني ال فلح :ةيناثلا دلج وأ

 ماني ال :فلحف هركن ول هنأل ؛هيلإ اراشم شارفلا نوكب ديقو ؛لفسألا ىلإ ةبسنلا عطقنتف «هلثمل اعبت نوكي ال ءيشلاو
 رخآ اريرس هقوف لعجف «نیعم ريرس ىلع سلجم ل سطس 10ا سارا ىلع نرالا عضو تدع ناار ىلع
 ثدحي :فسوي يبأ دنعو «لفسألا ريرسلا ىلع اسلاح دعي ال هنألو «هلثم عبتي ال ءيشلا نإف «ثنحي ال هيلع مانو

 (ئيع «حتف) .اعيمج امهيلع مان هنأل ؛يعفاشلا لاق هبو «ةيناثلا يف

 (يشح) .همث ل قياسا ةحفصلا يف ثنحلا مدع هجو عم اهليصفت رم دقو ثالثلا لئاسملا باوج اذه :ثسحي ال

 ءشوقنو مقر هيف رتس :مارقلا حاحصلا يلو «قيقرلا رتسلا وهو فاقلا رسكب :مارق شارفلا ىلع لعج ولو
 نأل ؛ثنحي هيلع مانو ةءالم يأ امارق شارفلا ىلع لعجف «شارفلا ىلع ماني ال فلح ولف «ةمرقملاو مرقملا كلذكو
 هيلع لعجف ريرسلا ىلع سلجي ال فلح اذإ اميف يأ هطاسب ريرسلا ىلع لعج وأ :هلوقو شارف جبنا ماوقلا
 طاسب الب ريرسلا ىلع سولجلا نوداتعي ال ن ةانلا 9 ؛ةداج ريرسلا ىلع اساس افي فأل اف اريسح وآ ًالفاسب

 اق اوضح وأ اهارف هيلع طف لجل وأ ناكدلا وأ حطسلا ىلع ماني ال فلح ول اذه ىلعو ءنيصح وأ

 (حتف) ۳۷١/١[ :قئاقحلا زمر] افرع اوبا اهلاجو اكا ضيدقأل قص ناجع أ هيلع



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب 1 ناميألا باتك

 كلذ ريغو لتقلاو برضلا ىف نيميلا ىفاأن
 اهماكحأ نايب يف يأ

 0101 1 ,قايحلاب دّيقت كيلع تلخد وأ كلك وأ كتوسك وأ كتيرض نإ
 هفلحع ییا لاق ول يأ

 فات رض نإ :لججر لاق ول يأ :كتبرض نإ .اهوحن و ةوسكلاو لسغلاو ناحير لا مشو نيدلا ضبق نم :كلذ ريغو

 نإ :لاق وأ يأ :كتملك وأ (ئيع) .اذكف كتوسك نإ :لحر لاق وأ يأ :كتوسك وأ (نييع).رح يدبعف

 (ييع) .اذكف كيلع تلخد نإ :لاق وأ يأ :تلخد وأ (ئيع) . ,.اذكف كتملك

 يف ققحتت ال األ ؛ثنحي مل «بطاخملا توم دعب ءايشألا هذه هب لعف ول نح بطاحملا ةايحب يأ ] :ةايحلاب ديقت

 لك وهو - ىحلا هب صتخا امو .نيلاحلا ىلع عقت نيميلاف يحلا هيف تيملا كراشي اهنأ لضألاو | (نيع) توما

 ةايح يف برضلا ىلع وهف رح يدبعف كتبرض نإ فلح ول اذه ىلعف «ةايحلاب ديقتي - رسيو مغيو مل ؤيو ذلي لعف

 ؛تيملا نم ققحتي ال ماليإلاو ,ندبلاب لصتي مل ؤم لعفل مسا برضلا نأل ؛ثنحي ال برض مث تام ولف «بطاخخملا
 :تلق نإف ءاهتيفيك يف اوفلتخا نإو حيحصلا وهو ءاملعلا ةماع اذه ىلعو «هيف ةديدح ةايح عضوب ربقلا باذعو

 :تلق «ناحير وأ شيشح نم ةريغص ةمزح هنأل ؛مؤم ريغ وهو ثغضلاب هتأرما برضي نأ رمأ ةنلع بويأ نإ

 قانسغأ نما ةضينب هس نم لرق ىلع لاكخإ الو هيلع ار هل ار هب اصتخم كلذ نوكي نأ ا

 .كلذك د سابع نبا نع يور امك رجشل
 قحن "ل :ثنيملا قآل ؛ثنحي ال هتوم دعب هنفك ولف «قالطإلا دنع كيلمتلا امي داري رح يدبعف كتوسك نإ : د

 نفكلا نوكي ع عابسلا وأ ليسلا ربقلا نما تملا جرخعأ مث دحأ تيما نفكب عربت ول اذهو «كيلمتلا هيف

 تيملا نود يحلا يف ققحتي وهو ماهفإلا مالكلاب دارملاف رح يدبعف كتملك نإ :لاق ول اذكو «تيملا ةثرول ال

 عربتملل

 تيملا ملكت أ" :هقؤ. رع لاقف "اقع مكبر دعو ام. مت دجو له" :نيكرشملا نم ردب ىلعقل كع لاق :تلق نإف

 كنإ# : ىلاعت هللا لاق :تلاقو یف ةشئاغ هت ور تلق غال ره نم عم أب ومتنأ اه :ةكع لاقف "هلل لوسر اي

 تاع . ميلاب ست وهف a نئلو «(۲ ۲: رطاف) 8 رولا ۴ نم عمشمب خا امو :لاقو ۸۰(۰ :لمدلا) 4 ىَنْوَملا مَع ذي

 . ىتوهلل باطخلا ليبس ىلع ال ءايحألا ظعول كلذ ن وكي نأ زوجيو فل ةزجعمو

 هتف ضرغلاو ؛ةرايزلا لوخدلا نم دارملا نأ ؛هتوم دعب هيلع لحدف : كل تلح ك :فاع ل ےک ل اذكو

 لحد وأ ىرخأ ةجاحل وأ هريغ ىلع لحد نأب لوخدلاب هدصقي مل ول اذطو ؛هريقحتب هتناهإ وأ هميظعتب هماركإ

 «ةرايزلل هيف سولجلا داتعا اذإ الإ هيلع الوعد نوكي ال ةلظلاو دجسملاك ةرايزلل هيف سلجي ال عضوم يف هيلع
 ةايحب نيميلا ديقتي لاعفألا هذمب فلح ول اذهلف «تاومألا نود ءايحألا هب صتخي امث لاعفألا هذه نأ :لصاحلاو

 (ييع «صلختسم) .توملا دعب لكلا ققحتي الو بطاخملا



 كلذ ريغو لعقلاو برضلا يف نيميلا باب م81 ناعألا باتك

 تصاب اجرا وعما ++ ايف ناو لمطار لصف فدلنغ

 اهقلح رصع يأ هنو لجر فلح ول يأ ا3ن لضیال فلخ نأ

 ١ يأ

 .كيعب هقوف امو و
 توملا ىلإ ولو رهشلا رهشلا ي

 ةئاوم دعي هسم وأ هلم وأ هلق هم آلا وأ هلم ل وأ انالق لسقي آل فالح ول يأ :لمحطاو لسفلا فوم
 ققحتيو ريهطتلا هنم دوصقملاو «ةلاصإلا وه لسغلا نأل ؛ىحلا يف ققحتت امك تيملا يف ققحتت ءايشألا هذه نأل ؛ثنحي

 ؛توملا دعب ققحتي اضيأ لمحلاو ؛توملا هيفاني الف زوج ال زل لازم ىلع رادو شب ردا ؛تيملا يف
 هذه نأ :لصاحلاو .يحلا يف امك توملا دعب ققحتيف ءةقفشلا وأ ميظعتلل سملاو ."ًاضوتيلف اتيم لمح نم" :ةنلع لاق

st(حتف «ئيع) ]57 5/7 :قئاقحلا نييبتإ .بطاخملا توم دعب هلعف نإ ثنحيف «يحلاو  

 يف ءايشألا هذه ققحتيل هتوم دعب كلذ هب لعف اذإ اهلك هوحولا يف ثنحي ثيح هّسمي ال فلح نأب :سملاو

 اهقلح رصع وأ اهرعش دم فلحلا دعب مث «هتأرما برضي ال نأ فلح ول يأ :هتأرما برضي ال (ييع) .تيملا
 هبو «ثنحي ال :يعفاشلا دنغو «ءايشألا هذه يف دوجوم وهو «ماليإ برضلا نأل ؛ثنح «نانسألاب اهمحل ذحأ وأ

 تناك نإو «؛ثدحي بضغلا ةلاح يف ءايشألا هذه تناك اذإ :ليقو «برضب تسيل اهنأل ؛انخياشم ضعب لاق

 ىح اهصرق وأ نيكسلاب وأ ديلاب اهرض وأ اهرعش فتن ول اذكو «برض ال حازم هنأل ؛ثنحي ال ةبعالملا يف
 (حتف) |[ ١ :قئاقحل ا زمر] .فسدحي ال أطح ةبعالملا يف اهاذآ ول

 (ط) .في هبو ماليإلاك برضلا يف دصقلا طرتشيو :ثنح (ييع) .احزامم ولو اهصرق وأ نانسألاب :اهضع وأ
 ملعي فلاحلا ناك نإف «تيم نالفلاو ءقلاط تأرماف يأ ءاذكف ًانالف لتقأ مل نإ :فلح اذإ يأ :انالف لتقأ مل نإ
 حورلا ذإ ؛هيف حورلا ةداعإ ىلع رداق ىلاعت هللا نأل ؟نيسيلا داقعتال ؟لاحلا قا تتح فلخ نخ تيم انالف نأ

 ملعي مل نإ يأ "هل الإو" :هلوقو «يامسصلا ةوعص ةلأاسسك ةدانغرحعلل ؟لاحلل كن مث «هلتق نكميف «توع ال

 سايق ريصيف «ةمئاق ةايح الو «هيف ةمئاقلا ةايحلا ةلازإ ىلع هنيمب دقع هنأل ؛ةدحي ال فلحلا تقو هتومت فلاحلا

 روصعلا نال تقف :قساوي يف دنعو :نيفرطلا دنع اذهو ءروصتي ال كلذو «ءام هيف نكي مل اذل زوكلا ةلأسم

 (حتف) ۳۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .هنايب رم امك «هدنع نيميلا داقعنال طرشب سيل

 وأ بيرق ىلإ" :هلوقب ىون نإ امأف «ةينلا مدع دنع ديعبلاك لحألاو بيرقلاك عيرسلاو :بيرق رهشلا نود ام

 هنيد نيضقيل فلح ولف «هتين تحص بيرقلا يف رثكأ وأ ةنس ىون ول ىح «ىون ام ىلع وهف ةنيعم ةدم "ديعب
 رهشلا يضم دعب هاضق نإو «ثنحي مل رهشلا نود ام يف هاضق نإف ءرهشلا نود ام ىلع هني دقعني «بيرق ىلإ
 (حتف) .ىوتفلل راتخملا وهو يضاقلا ىلإ فلاحلا عفدو هيلع فولحملا باغ ولو «ثنحي

 (ئيع) .هقوف امو رهشلا وهف ديعب ىلإ هنيد نيضقيل فلح ول ىح :ديعب



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب A۲ ناعألا باتك

 ةفوتس وأ اسافر ولو رب ةا وأ ةخ رهت وأ افويز هاضقف مويلا هنيد نيضقيل

 اصاصر هاضق ول يأ هني نيدلا فلاحلا يضقف يأ نالف فلح ول يأ
 ف رق

 aE TEE Rae SSE د و معمم. .. . غافلا هبا عيبلاز ال
 هنيع يف نيدلا

 مهاردلا هيلع تفاز نم ذوحأم ?i نيدلا فلاحلا ىضقف «نالف نيد فقل قلع عع يأ جا هنيد نيضقيل

 ام ليقو «لاملا تيب هذري ام فيزلا نأل ؛ةدرلا يف ةجرهنبلا نود ام وه :ليقو ءاهيف شغب هيلع ةدودرم تراص يأ

 برعم ةحرهنب فلاحلا ىضق وأ «راحتلا هدري الو «ناطلسلا راد ريغ يفو برضلا راد ريغ يف مهاردلا نم برض
 نعي راجتلا اهدرتو «رثكأ هشغو «لقأ ةضفلا نم مهاردلا هذه ظح نعي يفنلل نونلاو ظحلا رهبلاو «هرهنب

 لا يهو ءاحلا حتفب ةقحتسم مهارد هاضق وأ «فيزلا نم أدرأ وهو «مهنم لهسملا اهلبقيو «مهنم يصقتسملا
 .ءاضقلا دعب قحتسم اهقحتسا

 ول اذهو «ةيسنجلا مدعي ال وهو ابيع دهيق نأ ريغ ةقيقح مهارد فيزلا نأل ؛ثدحي الو هفلح يف يأ "رب" :هلوقو

 ملسلاو فرصلا يف قحتسملا هزاجأ ول نح حيحص قحتسملا ضبقو «ةجرهنبلا كلذكو ءايفوتسم راص هب زوجت
 فويزلا اولعج يت يلا سمخلا لئاشملا ىدحإ ةلأسملا هذهو كلذ عيمج يف ثنحي كلي كلام دنعو «زاح قارتفالا دعب

 .دايحلاك اهيف

 مدعي ال حيحصلا ضبقلا دعب درلا ذإ ؛ققحت ام دعب ربلا هدرب عفتري الو «حيحص ةقحتسملا ضبق نأ :لصاحلاو

 ريلا طرش دجوف ءمهاردلا نم فانضألا هذه ءاضقف ءدرلاب صقنلا لبق تلحنا دق نيميلاو «ةهصقني لب ضبقلا

 (ييع «حتف ؛ صلختسم) .ثنحي الف

 (عيط) .اليلق هيف شغلا نوككيو لاملا ثيب:هدريو راحتلا هذأي اب وهو فيز عمج وهو ًافويز هنوك لاح يآ :افويز

 يأ «هقاتس ةيسرافلاب يهو صاصر اهطسو ىلا ءاتلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب ةقوتس هاضقو يأ ] :ال ةقوتس وأ

 يأ "صاصر ول" :هلوق ىلع فطع [(ييع) .مهاردلا سنح نم اسيل ةقوتسلاو صاصرلا نأل ؛هنيم يف فلاحلا ري ال
 :يحركلا نعو ؛ةجرهنبلا نم أدرأ ةقوتسلاو «هنيمب يف ربي ال ةقوتس وأ اضاضر هني نيضقيل ةقلح يق فلاحا ىضق ول
 ىذحؤت مل ساحنلا اهبلغ اذإ ةجرهنبلا :"ةيفسويلا" يقو ءرثكألا بلاغلا وه ساحنلا وأ رفصلا ناك ام مهدنع ةقوتسلا

 ةقوتسلا ديقو «نايب الب هريغل اهيطعي الف ءاهذحأب يضر اذإ هللا ىقتي نأ هيلعو ءسولف األ ؛اهذخأ مارحف ةقوتسلا امأو

 يف ربلا مدع هجوو «بلاغلل ةربعلا نأل ؛ثنحي ال ةقوتس لقألاو ةضف رثكأ ناك ول هنأل ؛ساحنلا وأ رفصلا نم بلاغلاب

 (ئيع «حتف) .زوج ال ملسلاو فرصلا يف امهي زوجت ولو «مهاردلا سنج نم اسيل امُمأ ةقوتسلاو صاصرلا
 هنيد ضوع هنم عابف «نالف نيد نيضقيل فلح نمف «نيدلل ءاضق نيدلا ضوع حيحصلا عيبلا يأ :ءاضق هب عيبلاو

 عماجللا" يت عيبملا ضبق طارتش او .عيبلا درست تققمت دقو ةصاقلا ةقيرط نيذلا ءاضق نأ ؛هنیمب يف رب دقف ادبع

 عيبلا يف كلمت ال هنأل ؛ةصاقملا ع وقول عيبملا ضبق طرتشي د اذساف عيبلا ناك ولو ءربلل طرش هنأ ال اقافتا عقو "ريغصلا

 (حتف) |[ :قئاقحلا 8 .هني يف ربو ةصاقملا تعقو نيدلا لثم هتميق تناك و هضبق اذإف ءضبقلاب الإ دسافلا



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب ۸۲ ناميألا باتك

 لک ضبقي ىتح ثدحي مل هضعب ضبقف مهرد نود امهرد هنيد ُضبقي ال «ةبفا ال

 ثنحي مل ءاذكف ىوس وأ ريغ وأ ةئام الإ لام يل ناك نإ .يرورض قيرفتب ال اقرفتم
 الثم رح هديعف يأ

 اهضعب وأ اهكلع

 نأل ؛ ءاضق نوكي ال نيدلا نئادلا ةبه وهف ةنيد نيضقيل فلح ولف ءنيدلل ءاضق نيدلا ةبه سيل يأ :ةبها ال

 هئاربإب ةتقؤم تناك اذإ نيميلا لطبتف ء«ةصاقملا ققحتت الف «بلاطلا نم نيدلل طاقسإ ةبهاو «نويدملا لعف ءاضقلا

 تقو ربلا روصت نأ هلصأ ىلع ءانب فس وی ا فالح هيفو ءءاربالا دعب روصتي ال ءاضقلا' نأ ؛تقولا لبق

 (حتف) ۳۷۳/١] :قئاقحلا زمر] .رم ام ىلع طرش امهدنعو «هدنع طرشب سيل هبوحو

 هثنح طرش نأل ؛هرخآ يف هضعبو راهنلا لوأ يف هضعب ضبق نأب يرايتخا قيرفتب يأ :خلإ ضبقي ىتح ثنحي م
 دنع ماد امف ءهلك لوانتيف «نئادلا ىلإ ةفاضإلاب فرعم نيد ىلإ ضبقلا فاضأ هنأل ؛قيرفتلا فصوب لكلا ضبق

 هنيد ضبقي ال :لاق ناب ويلاه ديق ولو «طربشلا ونهو ؛لكلا ضيق مدعل ؟تدحي م قاب هيد نم ءيش نويد

 لكلا ذحأ ثنحلا طرش نأل ؛؟ثدحي م ١ ایش هنم ضبقي م وأ اقرفتم غويلا يف ضعبلا ضبقف ضبقف ف ویلا مهرد نود امهرد

 انه ثنحلا | طروش نأ دين «ثنح مهرد لود امه رد ئيد نم تضبف لإ :لاق ولو «دلحج وی 2 اقرفتم مويلا يف

 ثنحي مل رم شعلا لبق ق وأ اعمتحم لكلا ذحأ اذإ «قيرفتلا ةفصب لكلا ضبق لوألا فو قا كسلا لفيف

 (حتف) |" :قئاقحلا رهر] تلا طش مادعنال

 «تانزو وأ نيتنزو يق هضبقي نأ وهو يرورض قيرفتب اقرفتم نيدلا ضبق اذإ ثنحي ال يأ :يرورض قيرفتب ال
 اذإف ءاهنم ئئثتسم ردقلا اذه ريصيف ةدحاو «ةعفد لكلا ضبق : ق دخت دق هنأل ؛تانزولا نيب ب رخآ المع لمعي ملو

 لغاشت ول ام فالخب «تاقرفتملل عماج سلخ ا نأ ؛ةدحاو ةنزوك تانزولا تناك نزولا لمعب الإ لغاشتي م

 (نييع «حتف) .يرورضلا قيرفتلا يف رفزل افالخ «ثنحيف «ضبقلا سلجم فلتخي هب نأل ؛رحخآ لمعب

 هيلإ فاضملا فذحف مهرد ةئام ريغ لاق وأ يأ :ريغ وأ (ئيع) ٠ .خلإ ناك نإ :لاق ولو يأ :لام يل ناك لا

 (ييع) .مضلا ىلع فاضملا ئبو

 ريغ وأ مهرد ةئام الإ لام يل ناك نإ" :لاق نم يأ [(ئيع) .اهمامتب ةئاملا كلم. يأ ] :خإ اهكلمب ثنحي م

 ىلع داز ام يفن فرعلا يف دارملا نأل ؛ثنحي مل ءنيسمح وأ ةئام الإ كلمب ملف "رح يدبعف ةئام ىوس وأ ةئام

 ريغ و «دحج وي مو ةئاملا ا ةدايرلا كلم هثنح طرشف ءاهئازجأ عيمج اه ٌةانثتسا ةئاملا ءاتكتسا نأ ؛ةئاملا

 ةراجتلا ضورعو ريئاندلاك ةاكزلا لام سنج نم نوكت نأ ةدايزلا ف طرتشيو "الإ" لثم ءانثتسالا ةادأ "ئوس" و

 (ئيع ‹« صلختسم «حتف) .ثنحي م ةئاملا ىلع ادئاز ةراجتلا ريغل رودو عايضو ضورع هل ناك ولو «مئاوسلاو

 (ئيع) .ةئاملا ىلع ةدايزلا كلم هثنح طرش نأل ؛ةئاملا نود ام وهو ةئاملا ضعب كلمي وأ يأ :اهضعب وأ



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب م ناعألا باتك

 لحدي رعاد لكب هتملعیل لاو هفلح ولو .ةّرمب رب هتلعفيل .ادبأ هكرت اذك لعفي ال
 رعادلا يلاولا فولحلا نملعيل

 لوبق الب ةبهلاب رب .هتيالو مابقي دبد كلبا
 اندنع هل بوهوملا لوق يا هشاح

 يأ :خلإ اذك لعفي ال

 لعف نل نح نیلا ىيعيو تس ةرم لعف ولف «هسنج يف اعئاش ادرف لوانتيف «معت يفنلا ي لاو ارن ارس

 (ييع) .ماودلل لعفلا كلذ كرتي نأ فلاحلا ىلع يأ :ادبأ هکر ت (نييع «حتف) .اهلك يف الإ ثنحي ل ايناث

 ةرم هلعفف اذك نلعفيل فلح نم يأ [(ئيع) .ةدحاو ةرم هيلع فولحما لعفب هنيمب يق رب يأ ] :ةرمي رب ةتلعفيل

 هرمع يق هلعفي ملاذإو ءصتخيف تابثإلا عضوم يف ةركن هنأل ؛نيعم ريغ دحاو لعف مرتلملا نأل هدي قارب ةدحاو

 وأ اهركم وأ ناك ايسانا لعق یاب ديوب« شسوي نأل اکا لعفلا ليغ تارا قا ءارججأ نوجا لب تف

 ىضتقي لعفلا نأل ؛ادبأ هكر تي نأ ةيلعف ولحلا لكأي ال :ًالثم ءاذك لعفي ال فلح نم يأ

 ثنحي هيف لعفي ملو تقوب ةتقوم تناك نإو «ةقلطم نيميلا تناك اذإ اذهو «ةباينلا هيف يرحب اميف ليك وتلا قيرطب

 ۳۷٤/١[ :قئاقحلا زمر| .سأيلا عقو نأب قبي مل نإ ثنحي الو «تقولا رخآ يف ايقاب ناكمإلا ناك نإ تقولا ىضع

 (ئيع) الجر فلح ول يأ ماللا ديدشتب ولاا

 (ئيع) تی كيسا أ لىلا لادلاب رجا لک بچ دلا رمأ وقم ا :لاو

 نأل ؛فلحلا ةيالو لاحب ذيقتي نيميلاف دلبلا لحد دسفم لكب هتملعيل الحر ىلاولا فلح ول يأ :خلإ مايقب ديقت

 اذك ۾ «توملاب نوک ةيالولا لاوزو :مالعإلا ف ةدئاف ال ةيالولا ب دعبو (ةسايسلاب ةرش عفد هنم دوضقملا

 صنع هي ىعفاشلا لوقو دمحأو فس وی يبأ نع ةياور فو :«تيميلا تعفن زرا ةيالولا ت تلاز اداف ةياورلا رهاظ قف لزعغلاب

 هنأ كامتحالا ؛ةلمجلا ف 3 ديفم هنأل 0 رعلا دعب يلاولا لإ عفرلا فلحتسملا نلغ:بجيف ءهتيالو حايقب ماللعإلا

 لكلا يلع ن باو م وش وه اج هلا الس نأ :ةياورلا رهاظ حج ۾ «رعادلا بندؤيف انا

 وأ وه تام اذإ الإ ثنحي مل «هملعي ملو رعادلا ملع ول فلاحلا نإ مث ؛هلزعب ال هتومب عفرلا لطبي فسوي يبأ نعو

 اسفملا وه نيتلمهملاب رعادلاو «لعفلا نع سايلاب لب كرتلا درجمم ةقلطملا نيميلا ف ثنحي ال هنأل ؛لزع وأ فلحما

 اهضعب يف عقوف فلتخا نتملا خسن نإ :حتفلا يف لاقو ( ضلختسم « يعز ,:ناحندلا نيتك < يأ رعاد دوع :مهوق نم

 ا صوص مو و جرو ؛ للا لصي :هلوق رك ل او هيلا ل ا لكي ماعلا

 يف زعاذ لكي ملعي نأ هنكمي ال هتأل ؟ةرفاظ ىلع سيل "رغاذا لكب ةقملغيل" :ةلرق نإ :ىعليزلا لاق اذهلو ةخخستلا

 (ییع) .هل تبعو :هلوق درج هييع ق ربي نالفل هدبع بهي نأ فلخ ول يأ :رب

 هاون دسم نبع ي نب هل بوهولا لبقي مو هل هبهوف نالقل ةدبع هب نأ هفلخع ول ا :لوبق “اب ةشاب ۴

 = ةرضح نأل اغ برعملا ناك نإ اعامجإ ثدحي مل . ؛لبقي لو هل هبهوف بهي ال نأ فلح ولو "هل ثبهو'



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب مه ناميألا باتك

 ىلع درولاو بشل نيمسايو درو مشب ا انار شب ال .عيبلا فالخ

 ×سفقتبلا مس نف نفل ول يأ

 ا RE Ss EEE RT اسار لوضخ هعورف جوزتي ال لع .قرولا

 فلاحا

 فو «لبقي مل ام ثنحي ال :لوق يف رفز لاقو ءاناسحتسا كنح ًارضاح ناك نإو «هثنح طرش هل بوهوملا =

 فلح ول ام فالخب يأ "عيبلا فالخب" :هلوقو «ةبلاك ةيصولاو رارقإلاو ةقدصلاو ةيراعلاو «ضبقي ملو لبقي مل ام :لوق

 متيف «ضوع الب كيلمت ةبملا نأل ؛هنيمب يف ربي ال لبقي ملف "كنم يدبع تعب" :هل لاقف نالف نم هدبع عيبي نأ

 نم كيلمت هنأل ؛عيبلا فالخب ءاهمكح ال ةبهلا ثنحلا طرشو «كلملا وهو «مكحلا توبث طرش لوبقلاو «بهاولاب

 عيبلا نم دسافلاب ثنحيو «علخلاو حاكنلاو نهرلاو ملسلاو فرصلاو ةراحإلا عيبلا ريظنو :ماهبإلا متي الف نيبناجلا

 (حتف) [؟١/75 :قئاقحلا زمر] .ةبهلاو

 ادرو مشف اتار مشي ال فلح نم يأ :خل :2! درو مشب ثنحي ال (ئيع) .لوبق الب هيف أربي ال ثيح :عيبلا فالاذغ

 ةديشلاو تلو :ىلاعت لاق ءافرع ےک ةحئار هلو ءهل قاس ال بلایا مشا ناخحيرلا نأل نن ل انيمساي وأ

 نأ انفرعف «رجشلا ريغ ناحيرلا لعج دقف «۲٠:نمحرلر ناسراو ِفْضَعْلا وذ بلاو :لاق مث .(5:نمحرل) نادي
 اهرهزل ةبيطلا ةحئارلا امنإو «ةذلتسم ةحئار امل سيلو «قاس نيمسايلاو دروللو «ناحير هل قاس ال امو رجش قاس هلام

 (صلختسم «ٰييع) .نيحايرلا نم هبشأ امو سلا مشي ثني : اهدا ييو ؛لحرفسلاو حافتلا اهبشأف ءامه ال

 ا ريف اذعو قس ارز یر ادرو وأ اجسفنب يرتشي ال فلح ول يح :خإ! درولاو جسفنبلاو

 يف امأو «ةقيقحلا ىلع عوقولل اررقم فرعلا ناكف ءاضيأ فرعلا ينو قرولا يف ةقيقح هنأل ؛تاياورلا قافتاب
 هب داري قلطأ اذإ هنإف ؛هنهد ىلع عقيف ةفوكلا لهأ قع قامو .دادغب لهأ فرع يف قرولا ىلع عقيف جسفنبلا

 لاقو «فرعلا ىلع ئتبي ءيش اذه :تلق اسا ريغصلا عماجلا ةياور وهو «جسفنبلا ع عئاب هعئاب ىمسيو ؛«نهدلا

 ل see dd ؛نهدلا لوانتي ال درولا سايق نيمسايلا :يعليزلا

 نصغ ىلع رفصأو ضيبأ قرو وهو «ريثك هنم ماشلا ضرأ يفو ءروهشم رهزل مسا قبنزلا نأل ؛حيحص ريغ اذهو

 هل نكي مل اذإ اذه ؛قرولا لوانتت ءانحلا اذكو «قبنزلا نهد ىمسيو «نهدلا هنم لمعيو «ةيكذ ةحئار هل قدتسم

 حرش يف نأ ملعا مث (حتف) 95/١”[ :قئاقحلا زمر] .قوقدملا ىلع عقت انفرع يف ءانحلا :"يفاكلا" يفو ؛ةين

 «ىرخأ ةخسن ةخسنلا هذه دعاسي ملو «قرولا ىلع درولاو نهدلا ىلع جسفنبلا :اذكه نتملا عقو "صلختسم'

 (يّشحم) .نتملا خسن رثكأل ةقباطم يه يلا ةخسنلا انيقلأو اهانكرتف ؛هريغ حارشلا نم دحأ اهل ضرعت الو

 جوتي ال فلح نم يأ ١ :جورتي ال (ط) .نهدلا ىلع ال انفرع يف قرولا ىلع نيميلا يف ناعقي يأ :قرولا ىلع
 ؛ثنح «"تيضر وأ تلبق" :لاق نأب لوقلاب جيوزتلا زاجأف فلاحلا غلبف «هنذإ ريغب هريغ لجر هحوزف «ةأرما

 ةياور وهو «ثنحي ال :ةثالثلا دنعو ءءادتبا هلكو هنأك ءادتبالا يف ليكوتلاك ءاهتنالا يف لوقلاب ةزاحإلا نأل

 = :لعفلاو لوقلا نيب قرفلاو «ثنحي ال ءطولاو رهملا قوسك لعفلاب زاجأ نإو يأ "ال لعفلاب و" :هلوقو ءدمحم نع



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب ۸٦ ناميألا باتك

 هل ناك دق هنأ لاحلاو يأ لحر يأ هيلع فولحلا راد يأ |

 يب ١ ءيلم
 لام سيل نيدلا نأل يغ يأ ةزمهلاب

 اذإو «هلوقب دقعلا تبثي مل نإو هلوقب تبثي مكحلاف لوقلاب زاحأ اذإف «لوقلاب صتخي فرصت حاكنلا نأ =

 .لوألا راتخملاو ءا ثنحب :ليقو ؛ثنحلا طرش مدعيف «داقعنالا الو مكحلا ال هلعفب تبثي مل لعفلاب هزاجأ

 ال ءدقعلاب اضرلا ىلع هتلالدل ثدحي ال يأ :ال (ئييع) .اهرهم ىطعأ وأ اهبطو نأب لعفلاب زاجأ ول يأ :لعفلاب

 دآ الع كك م نک ا لحدف نالف راد لخدي ال فلح نم يأ :خ! هرادو (ينييع) .دقع هنأل

 ال راجا موسعا زابتغاب ناك ببس ياب ةنكسي ام لخلف .افزتغ نكسملا هب ةارملا نأل تتم ةراغإ وأ ةراحإ

 قرف ال انه و ءاهيحاص ةوادع نيميلا ببس ناكف اهنيعب ىداعت ال رادلا نال ؛زاجاو ةقيقحلا نيب عمجلا رابتعاب

 .ةدارم كلملا يهو ةقيقحلا نأل ؛كلملاب الا تسي ال :يعفاشلا دنعو «ةراعتسملاو ةرحاتسملا نيبو ةكولمملا قبب

 (صلختسمه) ]۳۷۹/۱ :قئاقحلا عر

 (ئيع) .ثنحي كلمت هل ةنوكسم اراد لحدف "نالف راد لحدي ال" :فلح ول نح كلملاب نوكت يأ :كلملاب

 (يبيع) .افرع نكسلملا هب دارملا نل ؛ةراعإلاب اذكو ةراجالاب نوكت ةراد يأ :ةراجاإلاو

 يف ثنحي ال يغ ىلع وأ هسالفإب مكح لحر ىلع انيد هل نأ لاحلاو يل لام ال هنأب فلح يأ :لإ هنأب فلح

 لغش نع ةرابع هنأل ؛لاحلا ىلإ رظنلاب فصوو ةاكزلا هيف بجو تح لآملا ىلإ رظنلاب لام نيدلا نأل ؛هفلح

 :ةيالثلا دنع و «كشلاب ثنخي الف ؛لاحلا ىلإ رظنلاب همزلب الو لاملا 3 رظنلاب هم زلي ثنحلاف علام سيل هنأو ةمدلا

 ناك ءاوس ريغلا ىلع نيدلا نأ :لصاحلاو ؛ئيغلا ئيعمب ماللا زومهم ءىلملاو ۳۷١/١] :قئاقحلا زمر] .ثنحي



 اهماكحأو دحلا طئارش AY دودحلا باتك

 دودحلا باتک
 اهباكحأ نایب ف يأ

 فق هاش دة ق شاش ف ف ف شاش فة فة شاش فة قة فة قة ف ف ف ق ق ف ف ةه ق ف ف ف طف ق ف ف از ا کک :انزلاو «ىلاعت هلل ةرّدقم ةبوقع : :دحلا

 دحلل بحجعولا يأ ةردقمو ةنيعم يأ عرشلا يف يأ

 .جورخلاو لوخدلا نع سانلا هعنمل ادادح باوبلا يمس هنمو ةغل عنملا وهو دح عمج وهو] :دودحلا باتك

 اهضعبو ءرمخلاو انزلا دحك اصلاح هللا قح اهضعب تابوقع دودحلاو «لعفلا يفن ىلع فلحلا ناك نإ هل

 (حتف) .امهنم ىوقألا مدقو لوألاب أدتباف «فذقلا دحك دابعلا قحب بوشم

 :هل لاقي ةرخآلا يف ناك نإ ةيانحلا يف ملألا نم ناسنإلا قحلي ام نأ :ةبوقعلاو باقعلا نيب قرفلا :لإ دحلا

 نم هيلع ماقي نم نوک :هطرشو «هبئان وأ ماهإلا ةماقإ دحلا نك رو «ةبوقعلا :هل لاقي ايندلا يف ناك نإو «باقعلا

 «ةحصلا دعب الإ ةقلخلا فيعضو ضيرم ىلع الو «ناركسو نونحم ىلع ماقي الف «ندبلا ميلس رابتعالا لهأ

 .هيلع ماقي نم راجزنا :هتمکح و رمح برش وأ فاذقأ وأ انز نم ةريبك باكرا : كبيس ۾

 ديقو «مكاحلا يأر ىلإ ضوفم هريدقتو ءاعرش ةردقم ريغ ةبوقع هنإف ريزعتلا نع ازار "ةردقم" :هلوقب ديقو

 ةعبرأ ىلع تاريدقتلاو ءدابعلا قح وهو ءرودصلا ءافشل عرش هنإف «ضصانيسافلا نع ازا رقحلا "كاع هلل ةردقم" لوق

 :ىلاعت هللا لاق امك ناصقنلاو ةدايزلا عنب سيل ام :اهنمو «دودحلا وهو ناصقنلاو ةدايزلا عنمل وه ام :اهنم :عاونأ

 دعب يف الو «يناثلا نامزلا يف مويلا اذه يف بسكت اذام ملعت ال اهنإف «(٤۳:نامقلر ادع تک ادام ا ارك نو 0

 ةدايزلا نود ناصقنلا عنمل وه ام :اهنمو ,مامإلا دنع طرشلا رايح وهو «ناصقنلا نود ةدايزلا عنمل وه ام :اهنمو دغ

 (ف) .ةيانحلا ىلع اقحتسم ناسنإلا قحلي يذلا م ألا يه :ةبوقع (حتف «صلختسم) .رفسلا ةدمك

 امي ءاج يلا زاجحلا لهأ ةغل يف رصقلاب انزلا :خ! انزلاو (نيع) .ىلاعت هلل اقح بحت يأ فوذحمب قلعتم : هلل

 اغإو فلألاب بتكيف دحب لهأ ةغل يف دملابو 7 اوك ءارسإلا) ىزا اوُبَرقَت الو :لاعت هللا :لاق نآرقلا

 ءط و دارملاو «ةطاوللا نع ق ا 1 رفعنا "لبق ق ءظو :هلوقب ديف ۾ «يعطقلاب ةدح توبن عم هترثكل ؛هيلع مالكلاب أدب

 اذكو ءانزب سيل هنإف «ةكولمملاو ةحوكنملا ءطو نع زارتحا "كلم نع لاح" :هلوقو يبصلا لعف جريل لحرلا

 «ضئاحلا هتمأ وأ ضئاحلا هتأرما ِءط و نع زارتحا

 ءاهال وم نذإ ريغب ةمأ وأ دوهش ريغب ةأرما لجر جوزت اذإ اميف حاكنلا كلم ةهبش نع لاح نأ هقيبش و" :هلوقو

 قلعتي الف «نويدملا نوذأملا هدبع وأ هبتاكم ةيراح وأ هنبا ةيراح لحرلا طو اذإ اميف نيميلا كلم ةهبش نع لاخو

 اإ و «مئاهبلاو ةتيملاو يهضنلا دخ غلبت م يلا ةريغصلاك ةاهتشملا ريغ ءط وو ۵ ركملاو يبصلاو ن ونجا عط وب لیلا

 تاهبشلاب دودحلا اووردا" :#ع هلوقلف ؛ةهبشلا مدع طارت رشا اما «حابم هيف ءطولا نل ؛كلملا نع ولخلاب ديق

 امك قلعتت ؟ل ةا هل ود امو «كلذب قفحتت ةطلاخملا نذل ؛ناتخلا هز واج نم ءط ولا ٤ ديالو 'متعطتسا 5

 (حتف «صلختسفم) .اهريغو ةعجرلا توبثو جحلا داسفو موصلا ةرافك و لسغلا نم ءطولا ماكحأ



 اهماكحأو دحلا طئارش A۸ دودحلا باتک

 ءطولاب ال ءانزلاب ةعبرأ ةداهشب تمثي تبثيو ءهتهبشو كلم نع لاح لبق يف ءطو
 لا يآ حاكنو نيم كلم يأ

 ‹«هونيب كإف «ةينزملاو هنامزو فاو هو هتيهام ن نع مامإلا مهأسيف «عامجلاو
 رس ار

 دنع انزلا تبقي يف 1 :ةعبرأ ةداهشب تبثيو ( ج ءاذع) وا قف يفق ولو قطانلا علاطلا i :ءط و

 ءطولاب نودهشي الو «مارحلا لعفلا ىلع لادلا وه هنأل ؛انزلا ظفلب نودهشي لاحر ةعبرأ ةداهشب مكاحلا

 «كلذك مساع وأ جرفلا نود اميف اهئطو هلعلف «لامتحا امهيف نألو «مارحلا ىلع نالدي ال امهأل ؛عامجلاو

 ا بأي ل يل 3 : ىلاعت هلوقب و ١(« 5 :ءاسنلا) کنم ةر 9 نيل اودهشتسافإل :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب ةعبرألا طارتش

 - كتلاقم قدص ىلع نودهشي ءادهش ةعبرأب تيا" :هتحوز فذق يذلل تاع هلوقبو :(4:رونلا) ءادهش ةَعَبْرأب

 نم لقأ ةداهشب الو ص ملعب تبثي الف «هيلإ بودنم وهو «رتسلا نعم ققحتي ةعبرألا طارتشا يف
 اا نيقرفتم اودهش ول ىح «اندنع انزلاب ةداهشلا ةحضل طرش سلجملا داحتاو .ءاسنلا ةداهشب الو «روكذملا

 (ئيع :نيكسم ؛ضلختسم) .ىعفاشلل افالخ فذقلا دح نودخيو «مقداهش لبقت ال دحاو دعب

 دهش اذإ يأ :مامإلا مهأسيف (ط) .كلذ ىلع نالدي ال امهغأل ؛عامجلاو ءطولا ظفلب تبثي ال يأ :ءطولاب ال

 «ةيعرشلا هتقيقح يأ هتاذ نع لاؤسلا هنم دارملاو ءانزلا ةيهام نع :لوألا :ءايشأ ةسمخ نع مامإلا مهلأسي دوهشلا

 نم نأ لاوسلا اذه نم ضرغلاو ؛"لبق يف ءظو انزلا" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ امك جرفلا يف جرفلا لاحدإ يهو

 ريغب دحلا بجي الو «مارح نيحرفلا ةسامم نإف «كلذك سيلو ءانز وهف مارح ءطو لك نأ معزي نم سانلا
 .وه ام انزلا نع هلأسي لامتحالا اذهلف «هريغو ذخفلا يف ءطولا اذكو «جاليإلا

 :كلاغلاو ءدحلا بجي ال هاركإب ناك اذإ هنأل ؛اعوط وأ اهاركإ ىز فيك :لوقي ناب هتيفيك نع لاسي :ياثلا

 بجي الف :ىغبلا لهأ ركسع يف وأ «برحلا راد: يف نوكي نأ لامتحال ؛قز نيأ :لوقي نأب انزلا ناكم نع لاسي

 «نونجلا وأ ابصلا لاح يف وأ ءانزلا دهع مداقت لامتحال ؛نز ئم لوقي نأب هنامز نع لأسي :عبارلاو «دحلا

 كلم اهيف هل نع وأ ؛هنبا ةيراجب ىز هنأ لامتحال ؛نز نمي :لوقي نأب ةينزملا نع لأسي :سماخلاو «دحلا بجي الف

 كع يبلا نأل ؛ةسمخلا ءايشألا هذه: نع لاوسلا ةجوو ةدحلا هيلع بجي الف :دوهشلا اهيلع فقي ال ةهبش وأ

 (حتف «صلختسم) .ليصفتلا اذه ىلع ازعام رسفتسا
 عمج يضتقي سايقلا [(نيع) .روكذملا هجولا ىلع مكاحلا لاؤس دعب انزلا دوهشلا نيب نإ يأ ] :هونيب نإف
 ءروكذملا ىلإ عجريل ريمضلا درفأ هنكل ءاتافوطعمو ةيهاملا نم اهنع لاؤسلا عفد يلا هوجولا ىلإ اهدوعل ريمضلا

 ليملا 'ةلحكملا يف ليملاك" :هلوقو «ةنيبلاب انزلا تبثي ام لق هنأل ؛نئاك ريغ رمأ يف ركذت يهو "نإ" ةملكب ركذو

 "ارهجو ارس اولدع" :هلوقو «لحكلا ءاعو ءاحلاو ميملا يعي نيتمضب ةلحكملاو «لحكلا اهب لحكي لا ةبشخلا
 - مهفرعي نمل مهنم لك زيمتي هجو ىلع مهتلحم ءامسأو دوهشلا ءامسأ اهيف ةقرو يضاقلا ثعبي نأ ار ليدعتلاو



 اهماكحأو دحلا طئارش ۸۹ دودحلا باتك

 هرارقإبو «هب مك اجو ارس اولدعو كلا 3 ليملاك اهئطو هانيأر :اولاقو
 قيل رزهأفب انزل بيسر ام لحكلاءاعو يأ” جرفلا يف ةأرملا يأ لحرلا ي

 0 ED ب هيك حسم ور رم امك هلأسو «هذر هب رفآ املك .ةميرألا سلام يف ًاعرأ
 يضاقلا انزلاب رقملا رقما سلاحم يأ تارم عبرأ يأ

 «دهاشلاو يكزملا نيب يضاقلا عمجي نأ :ةينالع ليدعتلا لصاحو «ةداهشلا لوبقم لدع وه هما تحت بتكيف =

 .هتيكز يذلا وه اذه :لوقيف

 :هلوقو ؛ءردلل ًالايتحا قوقحلا رئاس فالخب «هملعب يضقي الو «ةلادعلا رهاظب يفتكي ال يضاقلا نأ :لصاحلاو

 ؛هيلع دوهشملا ىلع دحلا ماقأو مهقداهشب انزلا بجومم. مكاحلا مكح ءاولاقو اونيب نإف يأ طرشلا ءازج "هب مكح"
 يئتبي اميف عرشي الف «طايتحا عون هنأل ؛ليفكلا ذحأ ال دوهشلا نع لأسي نأ ىلإ هسبح زوجيو «قحلا روهظل
 بع ف «نملعختسإلا .ءردلا ىلع
 انزلا تبثيو يأ "ةعبرأ ةداهشب" :هلوق ىلع فطع :اعبرأ هرارقإبو .دوهشلا يأ لوهجلا ةغيص ىلع :اولدعو

 :يعفاشلا لاقو «كلذل هرارقإ ددع يف دازيف ءردلل الايتحا هتداهش ددع يف ديز هنأل ؛تارم عبرأ ينازلا رارقإب اضيأ

 ةدايز فالخب ءروهظلا ةدايز ديفي ال لوألا راركتو ءرهظم رارقإلا نأل ؛قوقحلا رئاس يف امك ةرم هرارقإب يفتكي
 «سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ هرارقإ مت نأ ىلإ هيلع دحلا ةماقإ رخأ تاع هنأ زعام ثيدح :انلو «دوهشلا يف ددعلا

 يف ريمضلا (ةعبرألا ةسلاخم يأ ةا ف :هلوقو كلام لاق هبو «بوحولا توبن دعب اهرحأ امل اف ود رهظ ولف

 درط تاع يبلا نأل ؛دحاو رارقإ ةلزنمي كلذ ناك دحاو سلجم يق تارم عبرأ رقأ ولف رقملا ىلإ عحري "هسلاحج'
 .طقف ددعلا ربتعي امنإو «ءسلاجنا فالتحا ربتعي ال :ىليل يا نبا لاقو «ةنيدملا ناظيحب ىراوت يح ةرم لك يف ازعام

 (صلختسم) [مابم/١ :قئاقحلا هر] ..كلذك دما 90

 اودرطا" :هذ رمع لاقو «كلذك لعف تع ىبنلا نأل ؛هدرطو يضاقلا هدر انزلاب رقملا رقأ املك يأ :هب رقأ املك

 نع هلأسي نأب ةداهشلا يف رم ام لثم انزلاب رقملا ىضاقلا لأسو يأ "رم امك هلأسو" :هلوقو ءانزلاب نوعي "نيفرتعملا

 نود ةداهشلا عنمب دهعلا مداقت نأل ؛نامزلا نع لأسي ال :ليقو «ةينزملاو هنامزو هناكمو هتيفيكو انزلا ةيهام

 هنأ فرعو «ينازلا لاح يف رظن ام دعب نوكي لاؤسلا اذهو «هابص يف ىز هنأ لامتحال هلأسي هنأ حصألاو «رارقإلا

 .ناصحإلا نع هلأس هانز رهظو كلذ نيب اذإف «ةيانكلاب يفتكي الو كع لعف امك لقعلا حيحص

 ىلع اهيف لعافلا مسا ءاج يلا تاملكلا نم وهو جوزت اذإ لحرلا نصحأ نم داصلا حتفب نصحم هنإ :لاق اذإف
 هل ةيالو ال نمم يضاقلا ريغ دنع هرارقإ ربتعي الو «همجرب مكح هطئارشب ناسحإلا فصو نإف «لوعفملا مسا ظفل

 ناك نإو ؛عجر دقف ارکنم ناك نإ هنأل ؛كلذب هيلع ةداهشلا لبقت ال نح تارم عبرأ ناك ولو دودحلا ةماقإ يف

 .دمحم افالخ فسوي يبأ دنع دحي ال ةعبرأ هيلع دهشو نيترم انزلاب رقأ ولو «رارقإلا عم ةداهشلا ربتعت ال أرقم
 (ييع) .رقيو ءيجي مث هرصب نع بيغيو بهذي نح مكاحلا وأ يضاقلا يأ :هدر (حتف) [؟7//١ :قئاقحلا زمر]
 (ئيع «ط) .تارم عبرأ رقأ ام دعب انزلاب رقملا يضاقلا لأس يأ :هلأسو



 اهماكحأو دحلا طئارش 1 3 ٠ > دودحلا باتك

 هليبس اخ هطسو يف وأ نإ ليق ةرارثإ نع خر تإل ,هدح هنيب ناف
 قلل قشر قا سورا دحلا ةماقإ ي

 يف هجر اصمم ناک ن يش تفطو وأ تسمل وأ تلبق كلعلب هئيقلت بدنو
 ورس يع ممل وا اكتب وا بحتسا يا

 (نيع) .قحلا روهظل يضاقلا وأ مامإلا يأ :هدح (نيع) .طورشلا نم ركذ ام رقملا نيب نإ يأ :هنيب نإف
 هعوجر ولو دحلا ةماقإ طسو يف وأ «هيلع دحلا ةماقإ لبق هرارقإ نع رقملا عجر نإف يأ :لإ هرارقإ نع عجر نإف

 لمتحي ربخ عوحرلا نأل "هليبس ىلخ" :هلوقو «ةبوت ةدرلا راكنإ نأ امك عوجر رارقإلا راكنإو «هبورهك لعفلاب
 هعوجرب لطبي الو «هرارقإب هبوحول دحي :ىليل يبأ نباو يعفاشلا لاقو «ةهبشلا تققحتف «هل بذكم الو «قدصلا

 لبق ًاليوأت هرارقإل ركذ ولو «هنع ةياور يف كلام لاق هبو .فذقلا دحو صاصقلاك راصف «ةداهشلاب بحو اذإ امك
 قحلا بحاصو «دبعلا قح قلعت امهيف نأل ؛فذقلاو ضاضقلا فالخب «ةهبشلا ققحت نم رم ام :انلو الف الإو

 (نيع «حتف «صلختسم) .ةنيبلا توبث ةحص طرش هيلع دوهشملا راكنإ نأل ؛ةداهشلا ةروص فالخبو «هبذكي

 (ييع) .هطسو يف ناك نإ دحلا متي مل وأ دحلا لبق عوجرلا ناك نإ دحي لو هكرت يأ :هليبس يلخ

 رقملا ملعي نأ مامإلل بحتسي يأ [(ييع) .انزلاب رقملا هميلعتو يضاقلا مهيفت يأ | :هنيقلت بدنو
 وأ تزمغ وأ تلبق كلعل" :زغ امل لاق :لتقع هنأل ؛تلبق وأ تسمل كلعل :هل لوقيو رارقإلا نع عوحرلا 8

 يراخبلا هور هجرب مآ كلف دسك يعن :لاق یت الو اهتكنأ" لاق شا لوسر اي آل :لاق «"ترطظن

 يف بار هنأل ؛عوجرلا زعام ىلع 3ع يبلا ضرع امنإ :ليق نإف 578/١[ :قئاقحلا زمر .دوادوبأو دمحأو
 مث هنم رارقإلا كلذ لبق ءالقعلا جه ىلع مادو رارقإلا ىلع رصأ امل هنأ الإ نوللا ريغتم ءاج دق ناك هنأل ؛هلقع

 ليلد ال هللا نم فوخلاو ةبوتلا ليلد اريغتم هئيحب :انلق ؛"؟نونج كبأ ؛لهج كبأ" :لاقف لاؤسلاب هتهبش لازأ
 دن, ا لاق قو کک فاير دقو نينا ارهاب رعاك ايقنت ووو Î ؛لهج كبأ" :لاق امنإو «نونجلا

 (صلختسم) .مهدنع ارهاظ ناك ددعلا اذه نأ تبثف كانمجر ةعبارلا تررقأ نإ :ةثلاثلا ةرملا

 (ئييع) .انزلا هيلع تبث يذلا يأ : انيق (ئيع) .ةأرملا كلت تلبق فلعل :لوقي ناب يأ :تلبق كلعلب

 ناكم ىلإ هحرخيو ؛تومي نح ةراححلاب مكاحلا هبرض اجورتم قازلا ناكو دحلا بجو اذإ يأ :ءاضف يف هجر
 «ةرحلا ىلإ ازعام جرخأو «نينصح اناكو زعامو ةيدماغلا مجرب رمأ ع هنألو «رابتعالا ىلإ برقأ نوكيل عساو

 ملسم أرما مد لحي ال" :الكلع لاقو ۳۷۸/١[ :قئاقحلا زمر] .تام ىح ةراجحلاب محرف «عيقبلا ىلإ :ليقو

 .حيباصملا يق ثيدحلاو ؛"قحلا ريغب سفن لتقو «ناصحإ دعب انزو «ناميإلا دعب رقك :ثالث ناعم ىدحإب الإ

 (ضلختسم) [3.55/7 :قئاقحلا نييبتإ



 اهماكحأو دحلا طئارش ۹١ دودحلا باتک

 مث ءارقم ول مامإلا أدبيو سانا مث ؛مامإلا مث ءطقس اوبأ نإف هب دوهشلا ًادبيو
 انرلاب يال 5 0 مج رلاب ي 5 مامالا أدبي م ي مح رلاب يأ

 كاع م اق اه ما هوا عيوب KSEE يوم عاق قف 28058457 RO EEO هدلج نص ريغ ولو «سانلا
 هدلجب ىضاقلا رمأ يأ

 ةريغص ةاصحب ولو همجرب دوهشلا ًادبيف نازلا ىلع محرلاو «دوهشلاب انزلا تبث اذإ يأ :هب دوهشلا أدبيو

 وأ ناسنإ هلتق ولو "طقس اوبأ نإف" :هلوق ليلدب طرش محرلاب دوهشلا ةءادبف مقرضحب محريف ءضرمك رذعل الإ
 يف ةيدلاو «دمعلا يف صاصقلا بجي محرلاب ءاضقلا لبق ولو «رزعي نأ يغبنيو ءردهف محرلاب مكحلا دعب هنيع أقف
 ج هللا لوسر اهنس ةنس مجرلا نإ :ةينادملا ةحارش محجر نيح لاق هنأ هذ يلع نع يور امل ؛دوهشلا أدبيف ءأطخلا

 رم لوأ انأف ترقأ اهنكل «ه رجح هتداهش عسي 3 دهاشلا ىمري نم لوأ ناكل دحأ هذه ىلع دهش ناك ولو

 «ةرشابملا مظعتسي مث ةداهشلا ءادأ ىلع رساجتي دق دهاشلا نألو :مهيف انأو سانلا ىمر مث :يوارلا لاق ءرجحب 57

 ةيادب طرغشي ال :ةياور ف فسوي وبأو يعفاشلا لاقو «دودحلا أ أود الايتحا دهاشلا ةيادب يف ناكف (عجريف

 ءدلجلا يف قحتسم ريغ كالهلاو ءاكلهم عقي اعر هنأ نعمل دلجلا يف ةيادبلا طارتشا مدع :انلق «دلجلاب ارابتعا دهاشلا

 (حتف ءصلختسم) .فالتإ هنأل ؛مجرلا يف كلذك الو

 عوحرلا ةلالد ءابإلا نأل ؛محرلا طقس محرلاب ةيادبلا نع مهضعب وأ مهلك دوهشلا ىبأ نإف يأ :طقس اوبأ نإف

 «دحف فذق وأ دترا وأ سرخأ وأ ىمعأ راص وأ ءاضقلا دعب ولو مهضعب تام وأ اوتام وأ اوباغ ول كلذكو
 ناك نإو سانلا مث مامإلا مجر اوباغ وأ اوتام وأ اوعنتما اذإ :فسوي يبأ نعو ؛مجرلا طقسي ال :ةثالثلا دنعو

 دعب مهيديأ تعطق اذإ ام فالخب ممقرضحب محجر اع يعوطقم وأ اومري نأ نوعيطتسي ال ىضرم دوهشلا
 اذ مهنم ناك نم نأ الإ هلتقم كلذب نودصقيو هد يلع رثأ نع انيور امل سانلا مث مامإلا مث :هلوقو «ةداهشلا
 (ٰيیع «حتف «صلختسم) .هلتقم دصقي ال هنإف هنم مرح محر
 املك ةالصلا فوفصك نوفطصيو سانلا أدبي يأ :سانلا مث (ٰييع ءط) .محرلاب ةءادبلا نم دوهشلا يأ :اوبأ

 يمري همجر يفف انزلاب ارقم يازلا ناك ول يأ :ارقم ول مامإلا أدبيو (نيع) .نورخآ محرو ج ميقا رهو
 تناكو :"اومرا" :سانلل لاق مث ءةصمحلا لثم ةاصحب ةيدماغلا ىمر الع هنأل ؟سانلا مث مامإلا الوأ ةراجحلا

 نم لوأ انأف ترقأ اهنكلو :لاقو كلذك ةينادمحلا محر هو ايلع نألو ۳۷۹/١[ :قئاقحلا زمر] .انزلاب ترقأ
 (ئيع) .هيلع ىلصيو نفكيو لسغيو :سانلا مث (يشحم) .رم امك رجحب اهامر
 دبعللو «ةدلح ةئام هدلجب مامإلا رمأ نصحم ريغ انزلاب رقملا وأ انزلاب هيلع دوهشملا ناك ول يأ :نصحم ريغ ولو
 هبنذ يهو رجشلا ةرمث نم ةراعتسم طوسلا ةرمثو «هل ةرمث ال امم برضي يلا ةلآلا نأ ظاوسي نسخ نأ اهفصضن

 ناك نإو «نيتبرض ريصت اهب ةبرض لك نأل ؛هل ةدقع ال يأ هل ةرمث ال بتكلا يف روهشملاو «هتبذعو هفرطو
 = ,هلمحتي ام رادقم افيفح ادلج دلجي «برض اذإ كاللا هيلع فيخف «ةقلخلا فيعض دحلا هيلع بجو يذلا لجرلا
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 ىلع قرفو .هبايث زیو ءاطّسوتم هل ةر ال ظ وسب «دبعلل فّصُنو دا
 برضلاو دلجلا يأ هو هدلج هلوقب قلعتم 3 املا يأ

 عزن الو «دودمن ۳ دودحلا يف ًامئاق لجرلا برضيو «هجرفو ههجوو هسأر الإ هندب
 ريزعتلاو اهلك  امئاق هنوك لاح يأ هنطب و هردض » ليق يل افشا فا

 222111111 E E EDS ge ع برضت و ,وشحلاو ورفلا الإ اهايث

 م وما ريغو ح = ريملا ن ب نوكي نأ وهو ءاظيسوتم 9 يأ فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع بوصنم ا :هلوقو =

 ہكسم) [۳۷۹/۱ :قئاقحلا زمر] .دحلا نم ع ار زلا هب لصحتي ال م ؤملا ريغو «كالهلا ىلإ يضفي حربملا نإف
 (ٰييع) .(؟ :رونلا) ةَةَدْلَج ةئام اًمِهْنم ٍدحاو لك ناف 8 ىَناَرلاَو ةّيئاّرلا# : :ىلاعت هلوقل ؛ةدلج ةئام يأ :ةئام

 ا دلج ی 5 فودحم ردصمل ةفص :اطسوتم (ئيع) .ةبوقعلا اذكف ةمعنلل فضنم قرلا نأل :دبعلل فصنو

 نأل ؛رازإلا نود دلجي يذلا لحرلا بايث ع عرني يأ :هبايث هنع ع زنيو (ييع) .م ؤملا ريغو ملوملا حربملا نيب اطسوتم

 عزتي اذكو « ةروعلا فشك رازإلا عزن يف نأ ريغ « ألا لاضيإ يف غلبأ هنألو «دودحلا يف ديرجتلاب رمأي ناك هد ايلع

 (حتف «صلحختسم) .فذقلا دخ ئوس دودا رئاس يف: بايفلا

 عرش دحلاو «فلتلا ىلإ يضفي دحاو وضع يف عمجلا نأل ؛ةئاضعأ ىلع برضلا قرفي يأ :هندب ىلع قرفو

 اوقتا" :دالجلل اء هلوقل ؛هجرفو ههجوو هسأر برضي ال يأ "هجرفو ههحوو هسأر الإ" :هلوقو ءافلتم ال ارحاز
 ىلع برض ولف «نساحلا عمجم هحولاو ؛ساوحلا عمجم سأرلا نألو [555/* :قئاقحلا نييبت] ire هج ولا

 ناتو +فلعع جرفلا ىلع ةينوضلاو س اككالخإ قللؤو بروغلاب اهم عيوش: تاو نمي نموي 8 هجولا وأ سأرلا

 :انباحصأ ضعب نعو ءادحاو طوس اضيأ سأرلا برضي :ارخخآ فسوي وبأ لاقو «هرهظ برضلاب صخب :يعفاشلا

 :كذ ركب يبأ لوقل ؛طوسب سأرلا برضي :فسوي يبأ لوقو «سأرلاك فلتم هنأل ؛اضيأ نطبلاو ردصلا برضي ال

 ةرفكلا ةاعد نم ناك يبرح يف لاق هنأ لقن دقف لتقلا حابم ناك هنأ هليوأت :انلق ءاناطيش هيف تا سالا اوبرا

 (ييغ «حتف «صلختسم) .قحتسم هيف كالهإلاو
 ءامئاق لجرلا برضي :لاق هنأ بلد يلع نع قازرلا دبع هجرحأ 1 ا دودحلا يف :2! لجرلا برضيو

 :ليقو «هالحر دمت الو يضر و ىلع ىقلي ال :ليقف «هانعم يف فلتحا "دودمم ريغ" :هلوقو دحلا يف ةدعاق ةأرملاو
 هدي ال دولحملا ندب ىلع طوسلا عقوأ اه كعب دالجلا نإ :ليقو «برضلل هسأر قوف هدي دم ال دالخلا نإ

 ةدايزلا نم هيف امل ؛كلذ لك ةهارك ىلع مهقافتا عم "دودمم ريغ" :هلوق نم دارملا ئيعملا نايب يق وه امنإ فالخلاو

 (حتف «ئيع) .ءاوس كلذ يف ةأرملاو لحرلاو «قحتسملا ىلع

a 7اهعزن يف نأل ؛ةأرملا بايث يأ :امبايث عزني الو (نيع) .ضرألا ىلع ىقلم ريغ هنوك لاح يأ  
 (ييع) .دسجلا ىلإ ملألا لوصو ناعنمب امهأل :وشحلاو ورفلا الإ ۳۸١/١[ :قئاقحلا زمر| .ةروعلا فشك
 (يني عيع) .اه رتسا هثآل ؛ةسلاخ اشوک لاح يأ :ةسلاح
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 ةّيرحلا مجّرلا ناصحإو «همامإ نذإب الإ هدبع ت ا الو «هل ال مجّرلا يف امل رفحيو
 کردا طر يأ" ديل سرق الإ سس هلا ها

 اه رفحلا امأ هل رفحلا زوجي ال هنإف «لحرلل ال ردصلا ىلإ ةأرملا مجرل ةرفح رفحي يأ :هل ال مجرلا يف احل رفحيو
 ام هللا وف :ليعس يبأ لوقلف «لحرلل رفحلا مدع امأو ءاهردص ىلإ ةيدماغلل انرفح :هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع لوقلف

 ةروتسم اهنأل ؛هبجوي مل ع هنأل ؛زاح اهلل رفحلا كرت نإو «دواد وبأو دمحأو ملسم امهاور «هانقثوأ الو «زعامل انرفح

 (ئيع «ط) .كسمب الو طبري الو لحرلل رفحي ال يأ :هل ال (حتف ءئيع) .رتسأ هنأل ؛نسحأ رفحلاو ءاميايثب
 هيلع ميقي نأ هل :يعفاشلا لاقو «مامإلا نذإب الإ هدبع ىلع دحلا ميقي نأ ىلوملل سيل يعي :خلإ هدبع دحي الو

 نأب مامإلا ةيلوتب دحلا كلمب نمم ىلوملا ناك اذإ هدنع رقأ وأ «ببسلا نياع اذإ ىلاعت هللا قح صلاح وه يذلا دحلا

 نا“ نو تاهو هل ضاصتلاو فقل دع فو نال رق هيف هلق لاب فلا تق إو ارج لفاغ اعلاب ناك
 تنز اذإ" نقع هلوقل ؛دنحأو كلام لاق هيو هك ولم ىلع دخلا ميقي نأ هل سيلف ةأرما وأ ايمذ وأ ابتاكم ىلوملا

 تنز نإ مث ءاهيلع بّرثي الو دحلا اهدحيلف تنز نإ مث ءاهيلع برثي الو دحلا اهدحيلف ءاهانز نيبتف مكدحأ ةمأ

 كلمي ال ام هيف فرصتلا ىلع كلمي هنإف هيلع ةقلطم ةيالو ىلوملل نألو ؛هيلع قفتم «'رعش نم لبحب ولو اهعبيلف ةئلاثلا
 | | .ريزعتلاك راصف مامإلا
 نعو «ءيفلاو تاعمجلاو تاقدصلاو دودحلا :ةالولا ىلإ ةعبرأ :اعوفرمو افوقوم ةثالثلا ةلدابعلا نع يور ام :انلو

 عرشلا بئان الإ هيفوتسي الف داسفلا نع ملاعلا ءالخإ هنم ضرغلا نأل ؛ىلاعت هللا قح دحلا نألو ؛هلثم هذ يلع

 هنع عوضوم عرشلا قح نأ عم يببصلا رزعي هنأ ىرت الأ دبعلا قح هنأل ؛ريزعتلا فالخب «هبئان وأ مامإلا وهو
 نأب يلاوملل ع هنم انذإ كلذ نوكي وأ «مامإلا نذإ ريغب ةرشابملا ال ماكحلا ىلإ ةعفارل بيبستلا يور ام دارملاو

 (ٰييع «صلحختسم) .مامإلا نذإب ىلوملل هتماقإ زوحب :اندنعو «مهيلع دودحلا اوميقي
 املسم ارح افلكم نوكي نأ فذقلا ناصحإ نأل ؛فذقلا ناصحإ نع ازارتحا مجرلا ناصحإب ديق :مجرلا ناصحإو

 فيلكتلا نأل ؛غولبلاو لقعلا يأ فيلكتلاب ديقو «هيلع مجر ال ىز اذإ دبعلا نأل ؛ةيرحلاب ديقو ءانزلا نع افيفع
 اذهو ءانزلا ةمرح داقتعا دكؤي هنأل ؛مالسإلاب ديقو «غولبلاو لقعلا نودب باطخ ال ذإ ؛ةبوقعلا ةيلهأ طرش
 .نييدوهي محر لع يبلا نأل ؛دمحأو يعفاشلا لاق هبو «طرشب سيل مالسإلا نأ :فسوي يبأ نعو ءاندنع طرشلا

 اه اوستن راضو لا ی ب یا حمص ناك هنأ :انلو

 ءطولاب ديقو ,”"نصخحمب سيلف هللاب كرشأ نم" :89ع هلوقل ؛نضحمم سيل رفاكلاو ؛نصحملا قح يف دلحلا خسن مث

 حاكنلاب ديقو «محري ال ربدلا يق ئطاولا ۳ ؛لبقلا ق جاليإل ءاطولاب دا الو فلا هدح ناف کبلا نع ازار

 اا محرلا نألو «نحجورت يأ (؟هنءاسنلا) 4ن Fa اذإف# :ىلاعت لاق ؛هيلع قلطي ناصحإلا نأل ؛حيحصلا

 :هلوقب ديقو «ظلغأ نوكت لالحلا ةباصإ دعب انزلا ىلع مادقإلا يف ةيانحلاو «تايانحلا ظلغأ يعدتسيف «تابوقعلا

 - ةرفاكلا وأ ةكولمملا ةحوكنملاب لحد ول هنأل ؛ناصحإلا ةفص ىلع لوخدلا ةلاح امه هانعم "ناصحإلا ةفصب امهو'



 نيب عمجب Hs «ناصحاإلا ةفصب ام ۾ عي حاكنب ءطولاو ءالسإلاو فيلكتلاو

 TOE لا دا .حص ىري ام برغ ولو r رر دلع
 تاس ىأ اهزوج ةدنع يأ طقف مجري ل اب صع

 ي بعري ام لقو «ةنونجا ةبحص نع رفنتي عبطلا ذإ ؛ةمعنلا لماكت س 0 نري ذي ةيبصلا وأ ةن ونجا وأ =

 انداخت ةرفاكلا يف نيدلا فالتحا عم ةفلألا لقت اذكو ءدلولا قر 1 ارق ةك ولمملاب اذكو ءاهتبغر ةلقل ةلقل ؛ةيبصلا

 نوكتف معنلا لن الج نم ءايشألا هذهف ءاهرثكتو اهلماكت دنع ظلغتي ةمعتلا نارفك نأ اذه يف لصألاو «فسوي يبأل

 وا انو 1 اس وأ ادبع جوزلا ناك ول اذكو «هلتق بجي معنلا هذه دوجو عم هباكترا دنعف دنعف انزل لا نع هرجزم

 ؟ةملسم ةأرملاو ارفاك جوزلا نوكي نأ روضتي فيك :تلق نإف .ةنصخم نكت مل ةغلاب ةلقاع ةملسم ةرح يهو ارفاك

 ملعلا ربتعي الو «جوزلا ىلع مالسإلا ضرع لبق جوزلا اه لحدو ةأرملا تملسأف نيرفاك انوكي 5 هتروص :تلق

 عرشلا بصن نكمي الو امهرابتعاب دري مل عرشلا نأل ؛معنلا لئالج نم امفوك عم محرلا ناصحإ يف فرشلاو

 ( يع « صلختسم) .لزني مل وأ لزنأ .ءاوس اسغلا بح وي هح ۾ ىلع جاليإلا ءطولا يف ربتعملا مث يأرلاب

 (سم ؛ئيع) .ةهبش وأ دساف حاكنب ءئطو اذإ مجري الف حيحصلا حاکنلاب ءط ولا نوكي نأ :سداسلا : حيحص حاکنب

 ,ةيدياغلا ف الو ياما ي مجرلاو دلخا نيب مسج م ذهن هنأل ؛نصحملا يف نعي :مجرو دلج نيب عمجي الو

 دلج قف ايلع نأل ؛مجري مث دلج :ةيرهاظلا تلاقو «دلح ريغ نم مهمجر لب «فيسعلا اه قز ىلا ةأرملا يف الو
 مواقي ال يأر وه وأ ءاهدلح- دعب الا افاصحا هدنع تبي م هنأ اما ؛هنع لعفلا اذه :انلق ءاهمجر مث ةحارش

 لصحي يرابتعالا رجزلا نأل ؛ةدئافلا نع يرعي دلحلا نألو ؛5 هللا لوسر نع انركذ ام الو ءةباحصلا عامجإ

 (حتف «صلختسم) .ةدئاف الب رمأ باكترا هيف نوكيف «محرلاب

 لاقو ؛دلبلا نع جارخإإلاو دلجلا نيب ب ركبلا يف عمجي ال يأ جرحأ اذإ هدلب نم ن نالف يفن :لاقي :يفنو دلجو

 ركبلا" :ااكع هلوقل ؛رفس ةريسم ا نيبو هنيب عضوم ىلإ دلحلا دعب ج رخي نأ نصحلا ريغ دح مامت نإ : يعفاشلا

 لعح صنلا نأ :انلو ءدمحأو كلام لاق هب و «يئاسنلاو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور م يفنو ةلام للحج ا

 ىلع اه اضيرعت جارخإلا يأ بيرغتلا ف نألو «خ وسنم داور امو خس صنلا قلطم ىلع ةدايزلاو غةئاَم دلخلا

 ك نأ فلق برجا رادب قحلو «دتراف اصخش ىفن كف رمع و «ةنتف يفنلاب ىفك :هكقذ يلع لاق اذهو عداسفلا

 ال مقوي رمع لثم نآل ؛دحلا قيرظب ال ءريزعتلاو ةسايسلا قيرطب ناك مهيفن نأ فرع اذحهبو ءادبأ ةدعب يفني

 (حتف) ۳۸١/١[ :قئاقحلا زمر] .دحلا ميقي ال نأ فلحب

 لك يف لب ءانزلاب صتخي ال اذهو «ةسايس يفنلا حص ةحلصم ىري ةدمم لداعلا مامإلا يفن ول يأ [(حتف ءئيع)

 كلذب وري مل نإو اهاري ةحلصمل ائيش مكاحلا لعف يه ةسايسلاو «كلذ هلف يفنلا يف ةحلصملا مامإلا ىأر ةيانج

 - :ناعون يهو فملل الو اهيف يضاقلل لحد ال هنأ الإ اظلغم عرش ةسايسلاب مكحلاو «يربخ ليلد لعفلا



 اهماكحأو دحلا طئا رش ۹ ت دودحلا باتك

 ول اهسافن نم ا ا ىح دحت ال لماحلاو ءأربي ىتح دلج الو «مجري ضيرملاو
 .دلجلا اهذح ناك
 اهسافن نه جرخغو :هلوقب قلعتم

 لصوتيو داسفلا لهأ عدرتو ملاظملا عفدتو ملاظلا نم قحلا جرخت ةلداع ةسايسو ءاهمرحت ةعيرشلاف ةملاظ ةسايس =

 ناطلسلاب ةبسنلاب اعرش زئاج اه لمعلا يأ ةسايسلا هذه ىلإ ريصملا بجوت ةعيرشلاف «ةيعرشلا دصاقملا ىلإ ام

 ةحص هحو ؛فملاو يضاقلا امم لمعي نأ زوجي الو اهب لمعلا ىلع فقوتي قحلا روهظ نأ هنظ ىلع بلغ اذإ هبئانو
 ءءاسنلا هب ناتفت احيبص امالغ ناكو :جاجحلا نب رصن لف رمع ىفنو «ثنخملا ىفن اع هنأ يفنلا يف ةسايسلا
 نسحأ وهو «سبحلا بيرغتلاب دارملا :"ةياهنلا" ف لاقو ءاهآر ةحلصمل كلذ لعف نكلو «يفنلا بحوي ال لامجلاو
 روكذملا يفنلا لمحو ؛يفنلا نود مالسإلا ءادتبا يف ادح سبحلا ناك اذلو ءرخآ ميلقإ ىلإ هيفن نم ةنتفلل نكسأو

 (حتف) 1/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع قيرطلا عاطق ين
 نإو «ضرملا ببسب رخوي الف «فالتإلا قحتسم هنأل ؛مجري محرلا هدحو «ضيرم نز اذإ يأ :خإ مجري ضيرملاو
 يف الو ءرحلا ةدش يف قراسلا دي عطقي ال اذهو ءافلتم ال ارحاز عرش دحلا نأل ؛أريي ىح دلخي ال دلحلا هدح ناك
 امل ؛ةلمتحي ام بسحب برضي :ةيعفاشلا ضعبو ةياور يف دمحأو ةياور يف كلام دنعو «كالهلا ىلإ ءاضفإلل ؛دربلا ةدش

 ول فيعض ! هللا لوسر اي :اولاقف ءاهدح هوبرضا :83ع لاقف 226 هللا لوسرل كلذ ركذف ؛نز اغ e نأ يور

 نفأيلا عقو اذإ :اندنعو ."ةدحاو ةبرض هوبرضا مث خارمش ةئام هيف هل اكفع اوذح" :ةكلع لاقف «هانلتق طوس ةئام هانبرض

 (حتف «ٰييع) .قيطي ام ردقب هيلع ماقيف هئرب نم
 ناك ءاوس ًاقلطم :دحت ال لماحلاو (ئيع) .اعنام ناكو كالهلل قحتسعب سيل هنأل ؛هضرم نم يأ :أربي ىتح
 الو «هنم ةيانحلا مدعل ؛انزلا نم ناك نإو يمدآلا ةمرح هلو «دلولا ىلع كالحلا فاخي هنأل ؛مجرلا وأ دلجلا اهدح

 :هلوقو ءانزلا نم ىلبح اهأب تاع هيدي نيب ترقأ نيح تعضو يح ةيدماغلا نع محرلا رخأ ع هنأ نم درو
 رخأ هنأ هدو يلع نع درو املو «ءربلا رظتنيف ضرم عون سافنلا نأل ؛"دلجلا اهدح ناك ول اهسافن نم جرختو'

 :ةك هل لاقف «كلذب هربخأف اهيلع كالملا فاخو سافنلاب دهع ةثيدح اهاءرف ءاهدلجب ع هرمأ نيح ةينازلا دلج

 .لصفنا دقو دلولا لحأل ريخأتلا نأل ؛لاحلا يف ةدالولا دعب محرت محجرلا اهدح ناك نإو ؛"تنسحأ'

 نأ هترمأو ىلبح اههإو انزلاب ترقأف تع يبلا تتأ ةيدماغلا نأ يور امل ؛دلولا ٍنيغتسي نأ ىلإ رخؤت :ةفينح يبأ نعو
 يح هيعضرأف يبهذا" :لاقف «ةدالولا دعب هب هتتأ مث "يدلت نح يبهذا" :اه لاقف ءاهرهطي

 نأ ىلإ سبحت لماحلا مث «هتيبرتب موقي دحأ نكي مل اذإ اذهو «عايضلا نع دلولا ةنايص ريخأتلا يف نألو (ثيدحلا) ءمطف

 (حتف «صلختسم) .زئاج رارقإلا نع عوجرلا نأل ؛سبحت ال رارقإلاب ناك نإو «ةنيبلاب دحلا توبث ناك نإ اهلمح عضت
 (سم ؛نييع) .لاحلا يف ةدالولا دعب مجرت محرلا اهدح ناك نإو دلولا ىلع كالملا فاخي هنأل :دلجلا

 نأ دعب هب هتتأ مث "هيمطفت



 ..دحلا بج وی يذلا ءطولا باب ۹ ٦ دودحلا باتك

 هبجوي ال يذلاو حلا بحوي يذلا ءظولا باب
 مایا تايب ف ا

 تايانكلا ةدتعم و هدلو دلوو هدلو ا مطرك تمرح نبل تاو لا ةهبشب دح هيل

 ايا ألا ءطوك ي | لما كلذ يطاولا مس تعا رپ يأ

 نع ةيشان يأ ةيمكح ةهبش ىمستو «ةءوطوملا يأ لحم ا يف ةهبش :ناعون ةهبشلا نأ ملعا :لحملا ةهبشب دح ال

 سيلو «تباثلا هبشي ام ةهبشلاو «هابتشا ةهبش ىمستو «لعفلا يف ةهبشو «لحملا يف لحلل بجوملا عرشلا ليلد

 يأ "نظ نإو" :هلوقو «لحملا ف تدجو ةهبشب دحلا بجي ال ىععملاو ءلحلا يف ةهبشب ًالوأ فنصملا أدتباف «تباثب

 انزلا مسا هعم قبي ملف «هجو نم كلملا اهيف تبث ةءوطوملا يف تناك اذإ ةهبشلا نأل ؛هتمرح ملع نإو ةلوصوم

 عونلا اذه يمس اذهلو ؛ةهبش ثروأف عنامل ةقيقح هتابثإ نع فلخت نإو ئاق لحلل تبثملا ليلدلا نأل ؛دحلا عنتماف

 يضتقي 'كيبأل كلامو تنأ" :#كع ةلوق ليلدلاو «لحلا يق لحلل بحوم ليلد نع تأشن اهنأل ؛لحما يف ةهبش

 (نيكسم «ءصلختسم) .انيور امل ؛دحلا بجوي ال لفس نإو هدلو ةمأ بألا ءطوف «كلملل ماللا نأل ؛كلملا

 (ييع ؛ط) .ايح هدلو ولو لفس نإو لإ دلو ةمأ بألا ءطوك يأ :هدلو دلو

 [(ئيع) .كلم اهيف هل قبي ملف هب ع وطقم اهتمرح ۳ ؛ثالقلا قالطلاب ةدتعملا ءطوك و يأ] :تايانكلا ةدتعمو

 تايانكلا يف نأل ؛دحي ال امتدع يق تايانكلاب انئاب اقالط ةقلطملا ىطو اذإ يأ لحما ةهبشب دحلا مدعل ناث لاثم اذه

 ,ةهبش ثروأف اهنع جوزلا كلم لوزي الف «ةيعجر اهنأ هد دوعسم نباو هش رمع بهذمف «ةباحصلا فالتحا

 :اهنم ؛ىرخأ لئاسم لحما ةهبش يف دحلا مدعلو نئاب تايانكلاب قالطلا نأ يف هذ ىلع لوق راتخملا ناك نإو

 لبق دسافلا عيبلا اذكو ديلا ءاقبب ةهبشلا ىقبتف هديو هنامض يف األ ؛ميلستلا لبق عئابلا قح يف ةعيبملا ةيراجلا
 يف نيدلاب قرغتسملا هل نوذأملا هدبعو ةبتاكم ةيراجو ءاهيف كلملا تح هل تبث هنأل ؛يرتشملا قح يف هدعبو ضبقلا

 هذي نأل ؛جوزلا قح يف ميلستلا لبق ةروهنملا ةيراجلاو هقح ىف هتهبش ناكف ةدبع بسك يف اقح هل نأل ؛لوملا قم

 (حتف «ئيع) .ةقيقح تباث ضعبلا يف هكلم نأل ؛ةكرتشملا ةيراحلاو «ةهبشلا ىقبتف ةيقاب

 نم قح يف ةهبش يأ اليلد لحلا ليلد ريغ نظي نأ وهو ءهابتشا ةهبش ةهبشلا هذه ىمستو :لعفلا ةهبشبو

 ةمرحلا هيلع هبتشا نم قح يف ققحتف «ةهبش هنم لحلا هنظو ؛هابتشا لحلا ليلد ريغ ىلإ دانتسالاف «هابتشا هل لصح

 ؛ملعي مل نم ال رمح هنأ مهنم ملع نم دحي ًارمخ اوقس موقك ةمرحلا ملعو هديلخ يتقي نس ترف ملعب مو لبا
 نظلا درجمف الإو ؛لحلا نظ ىعّدا يأ «هلح نظ نإ :هلوقب دارملا وهو «هابتشالا ققحتيل نظلا ىوعد نم دبالو

 (حتف «نيكسم) .ةهبشلا ققحي ال هب مئاقلا



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب ۹۷ دودحلا باتک

 لوألا ف تبا ايسنلاو نرو ةعيوزو ةيربأ ةماو تاللا ةد لج نال نإ

 0 نم دلولا بسن يأ ئطاولا

 ,ET ؛هشارف ىلع اهدجو ةأرماو «هلح ّنظ نإو هّمعو هيخ بادن طو دحر هظنف
 ةأرما ءطوب اضيأ دح و يأ همع ةمأ ئطوبو يأ 1 8 تدعم

 مدع لاغم :ثالثلا ةدتعمك (نيع هيع) .كلملا مدعل دحلا طقسي ال هتمرح نظ اذإ يح ةهبشلا مايقل :هلح نظ

 نإف :ىلاعت هلوقل ؛هب عوطقم اهتمرح األ ؛ةلمج ولو ثالثلا تاقلطلاب ةدتعملا ءطوك يأ لعفلا ةهبشب دحلا

 ةقفنلاك ماكحألا ضعب اهيف يقب هنأ ريغ «قح الو كلم اهيف هل قبي ملف (؟+.:ةرقبلا) ِهُيْدْعَب نم هل لح الف اًهقلط

 امهنم دحاو لك ةداهش لوبق مدعو ءاهاوس عبرأو ءاهتخأ ةمرحو «بسنلا توبثو «جورخلا نم عنملاو ئكسلاو

 ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .رذعيف هابتشالا عضوم يف هنأل ؛هلح نظ نإ ةهبش ثروأف «هابتشالا لصحف «هبحاصل

 تننظ نكل مارح انزلا نأ تملع يأ ىل لحت اأ تننظ لاه ةا قاتل رق ج وو ولط اذإ عي

 (حتف) .دحي مارح ءطولا اذه نأ تملع :لاق ولو فنه ل امرت سيل عطولا اذَه.نأ

 ريغ مهنيب كالمألا نيابتل دلولل لحت ال اهنأل ؛هيوبأ ةمأ ءطوك يأ لعفلا ةهبشب دحلا مدعل ناث لاثم :هيوبأ ةمأو

 لاقو .دحي الو رذعي ليبقلا اذه نم ءطولا نظ اذإف ءةداع اضرلاو لاومألاب عافتنالا يف مهنيب يرحب ةطوسبلا نأ

 هتجوز لام جوزلا نغ نإف «هتحوز ةمأ ءطوكو يأ :هتجوزو (يشحم) ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .دحي :رفز
 ةجوزلا لام نأ ةهبش كثارويف نق ةجدح لاعب يأ م: ىكشلا) 6 : ىتعأف ذل اع كدج © :ىلاعت هلوق نم دافتسم

 امهنيب ةطوسبلا يرحب ال ةلاح هنظ اذإ هديس ةمأ ءطوكو "هديسو" :هلوقو «لحلا نظ اذإ دحي الف «جوزلا كلم

 (حتف «ئييع) .اهالوم اهقتعأ اذإ دلولا مأو «لام ىلع ةقلطملا اذك و .دحي ال

 هاعدا نإ طرشب لحلا يف ةهبشب ءطولا يف ئطاولا نم دلولا بسن تبثي يأ :طقف ىلوألا ف تبغي بسلا

 تبثي ال هنأل ؛لحلا يف قحلا وأ كلملا مايق دمتعي بسنلا نأل ؛هاعدا ولو لعفلا ةهبشب ءطولا يف تبثي الو عئطاولا

 يف ققحتي ملو ءانز ضحمتي ملف ءاهدحأ دجو لوألا عونلا يثو ءامهدحأب دجوي هتهبش وأ شارفلاو «شارفلا نودب
 .لخما ىلإ ال هيلإ عجار رمأ وهو هنظل ؛طقس دحلا نأ الإ انز ضحمتف كلم ةهبش ال نأ ضرفل ؛يناثلا

 (حتف) ۳۸۲/١] :قئاقحلا زمر]

 يف ةهبشلا ءافتئال دالولا ىوس مراح ا رئاس ءامإ يف فلتخي ال دحلا بوحو نأل ؛يقافتا اممب دييقتلا :همعو هيخأ ةمأ

 نم ةقرسلا فالخب ليلد ىلإ دنتست مل امال ؛ةربتعم ريغ لحلا هنظ ىوعدف رحآلا لام لك طاسبنا مدعل لعفلا فو كلملا

 (حتف) ۳۸۲/١] :قئاقحلا زمر| .دحوي ملو زرحلا كتب بجي ةقرسلا دح نأل ؛هدي اهب عطقي ال ثيح ءالؤه

 هال يارم اأ تس لاق نإو ههارف ىلع اهدنجو هسا ةأرهأ ءطوب اضيأ دعو يآ :لإ اهدجو ةأرماو

 لوط دعب هيلع ىفخت ال هتأرما نأل ؛ىمعأ ناك اذإ اذكو ةهبشلا ليلد ىلإ ًادنتسم هنظ نكي ملف ةبحص لوط دعب هابتشا ال
 - ءاهئطوف كتأرما انأ :تلاقف «ةيبنحأ هتباجأف اهاعد اذإ فالخب «توصلاو ةحئارلاو سفنلاو سحلاب اهفرعي «ةبحصلا



 ...دلا بجوي يذلا ءطولا باب ۹/۸ دودحلا باتك

 يف ةّيبنجأبو ءاهحكن ةمرحمبو «رهملا هيلعو «كتجوز يه : ليقو تفز ةيبنجأب ال
 < ورلا:تبب ىلإ تلسرأ 8 ال يأ 1 1 [ چکا عبط ای

 :تلاق ول ام فالخبو «رابحإلا وهو يعرش ليلد ىلإ دنتسا هنظ نأل ؛يتأرما اهتبسح :لاق وأ هيلع دح ال هنإف =
 ةلأسملاك دحج ةنالف انأ الو «كتأرما انأ :لقت ملو هتباحأ نإو ءانركذ امل دحي ال اهعقاوف «هتأرما مساب ةنالف انأ

 (ضلختس) ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] :هشارق ىلغ اهدحو نميف نجي ال :ةثالفلا دنعو :ةيبانكلا

 اهيلعو «رهملا هيلع بجي نكل «كتحوز يه :هل نلقو ءجوزلا ىلإ تثعب ةيبنحأ ءطوب دح ال يأ :ةيبنجأب ال

 نيب زي ال ناسنإلا ذإ ؛رابخإلا وه ليلدلاو هابتشالا عضوم يف اليلد دمتعا هنأل دي ىلع ىضق كلذبو «ةدعلا

 .كلملا ريغ يف مارح ئطو هنأل ؛هفذاق دحي الو «هبسن تبثي اذهو «رورغم اك راصف «ةلهولا لوأ يف اهريغو هتأرما

 دح نع ولخي ال مالسإلا راد يف ءطولا نأل ؛"رهملا هيلعو" :هلوقو «طقسي ال فسوي يبأ نعو «هناصحإ هب طقسيف

 (ييع «حتف «صلختسم) .لثملا رهم بحوف «دحلا طقس دقو ءرهمو

 لثملا رهم ةفوفزملا ئطاو ىلعو يأ :رهملا هيلعو (ئيع) .امب لخدي ملو ةأرما جورت دق ناكو :كتجوز

 «ط) .ةيرهض ة ا اوو 7 مرڪ ةأرما عطوب اضيأ د الو يع 1 : اهحكن ةمرحم و (ط) .ةدعلا اهيلعو

 ناك ءاوص:دقعلا يف ةهبشلا وه اذهو هدحلا ةيلع بجي مل اهلظوف اهحاكن هل لخت ال ةارما ج ورت نم يأ [(قبع
 املاع ناك نإ :امهدنعو ءاريزعت برضلاب عجوي امللع ناك نإ نكل «ةفينح يبأ دنع نكي مل وأ ةمرحلاب ًاملاع

 تلاق هبو «يعطق ليلدب نهتمرح نأل ؛جوز تاذ وأ «ديبأتلا ىلع هيلع ةمرحم ةأرما لك ءطو يق دحي ةمرحلاب
 اه درع ال: ةدنغ يتلا :تبقيو «حاكنلا وهو لحلا ةهبش هيف نأ :هلو ءةثالغلا

 يف اسم جوزت وأ «ةرح ىلع اهجوزت ةمأ ءطوو دوهش ريغب ةجوزتملا ءطو اهنمو ءدقعلا يف ةهبشلا وه اذهو
Ê 

 «ةمرحلا يف لح الو «لحلا همكحو يكحلل الحم نوكي ام فرصتلا لحم نأل ؛وغليف هلع فداصي ال دقع اذه

 هدأ تدان س یش الاو «دوصققملا لبقي هه فرضتلا لح نل ؛ هل فذداض دقعلا نأ هلو عءدقعلا لح ناوكي كاو

 لحلا ةقيقح هدافأ نع دعاقت هنأ الإ فاكحألا عيمج 2 كفغنب نا يغبني ناك و «دوصقملا وش ۾ دلا وتلل ةلباق

 هيع «صلختسم) .رزعيف ررقم دح اهيف سيلو :ةعيرج بكترأ هنأ الإ ةهبشلا ثرويف «صنلاب
 جرفلا E ٠ ا اا يأ |(ئيع بع) .اهوخنو ةرسلا يف 3و ربدلا ف يأ] :لبقلا ريغ يف ةيبنجأبو

 (صلختسف) .رزعيف دودحلا ن سه ردقم ءيش هيف س 5و5 رم لعفب ا هلآ رزعي نكلو ءامجر الو ادلج ال ءاقلطم

 دل و ءانصخ ناك ل !! مج ريف ءانزلا دح دحيف انزلاك وه او هورس بأ دسار ةنيأ دنا وفا :ةطاولبو

 هجو ىلع لامكلا ليبس ىلع ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضق ةطاوللا ذإ ؛نيعملا يف انزلاب قحلم هنأل ؛نكي مل نإ

 = طول موق لمع لمعي هومتدجو نم" :لاق هنأ اد5 سابع نبا لوقل مجري :مهنعو «ةثالثلا تلاق هبو امارح ضحمت



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب ۹۹ دودحلا باتك
 ا ےہ يطا

 a ةا اقا ك اق .....هقح يف ةّيمذب يبرح انزبو «يعب وأ FF راد يف انزپو ةميهببو
 يغب راد يف وأ ي انزب اضيأ دحب الو يأ

 لاق «ةطاوللا مكح يف اوفلتخا دق ةباحصلا نأ :ةفينح يبألو .دوادوبأو دمحأ هاور ."هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف =

 راجحألاب عبتيو عفترم عضوم نم سكني :مهضعب لاقو «رادجلا هيلع مدهي :مهضعب لاقو «رانلاب قرحي :مهضعب

 يأرلاو رومألا هذه لاثمأب رزعيف هيلع صوصنملا يف فالتخالا مك نظي ال ذإ ؛اوفلتحا امل انزلل ةيواسسم تناك ولف

 ردان هنألو ؛شارفلا داسفإو باسنألا هابتشاو دلولا ةعاضإ اهيف سيل هنأل ؛انزلا نعم يف يه تسيلو «مامإلا ىلإ

 قلع وأ ةَسايسلا ىلع لومحمف هوورامو :نييناجملا نم انرلا ا يعادلاو نييناحلا اسا 8 يعادلا مادعنال اعوقو

 (ييع «صلختسم) .لحتسملا
 عبطلا نأل ؛يعادلا دوجو فو ةيانج هنوك يف انزلا نعم يف سيل هنأل ؛ةميهبب ءطوب اضيأ دحي الو يأ :ةميهببو
 دحي :ةثالثلا نعو «عامجإلاب رزعي هنكلو ءدحلا بج الف قبسلا طرف وأ هفسلا ةياغ هيلع لماحلاو هنع رفنتي ميلسلا

 كلي ةفينح يبأ دنع لكؤتو حبذت «لكؤت امث تناك نإو «قرحتو حبذت اهمحل لكؤي ال امم ةبادلا تناك نإ مث

 «حبذت مث اهبحاصل اهتميق لعافلا نمض هريغل تناك نإو «لعافلل ةميهبلا تناك اذإ اذه ءاضيأ هذه قرحت :الاقو

 وه لكأي :كلام نعو «وه ال هريغ اهنم لكأيو «هريغل ول اهتميق هيلعو «حبذت لكؤي امه تناك ول :يعفاشلا نعو
 :قئاقحلا رمرإ .ةريغ الو وه لكأي ا :دمحأ نعو «هريغل وأ هل تناك ءاوس يعي لاح حبذت ال :هنعو اقم اهنم

 نع يور املو ةيقاب ةميهبلا تناك اذإ هب ثدحتلا عطقل لعفي امنإو اندنع بجاوب سيل قارحإلا نإ مث ١

 (صلختسم) .اهحبذ دعب اهقرحو ةميهبلا هذه حبذب رمأ هنأ ب يلع
 لاقو ءاندنع دحلا هيلع ماقي ال انيلإ جرح مث يغبلا راد يف وأ برحلا راد يف انز نم يأ :برحلا راد يف انزبو

 ماقت ال" :ةكِفع هلوق ع ,دمحأو كلام لاق هبو «هماقم ناك نيأ مالسإلا ماكحأ مزتلم ملسملا نأل ؛دحي :يعفاشلا

 ةدئافلا نع ب وحب ول | يرعيف امهنع ةعطقنم مامإلا ةيالوو راج زنالا وه دوصفقملا نألو "ب ريخلا راد ف د ودحلا

 هلا نع مرع ولو: ءاهتنألا ق ًايجوم بلقب الق ًايجوم ءادعبالا ق :كقعبي 4 امل لعفلا نأل ؛جرحخ ام دعب ماقي الو

 ريمأ فالخب هدي تحت ركسعلا نأل ؛هركسع نم انز نم ىلع دحلا ميقي رصملا ريمأو ةفيلخلاك هسفنب ةماقإلا ةيالو

 (صم ؛ييع) .ةماقإلا امهيلإ ضوفي مل هنأل ؛ةيرسلاو ركسعلا
 قح يف دحلا بجي ال يأ | :هقح يف ةيمذب (ط) .ةملسم وأ ةيمذب انزلاب نمأتسم يبرح دحي ال يأ :يبرح انزبو
 بجي الف ةملسمب نز وأ ةيمذب نزف نامأب انراد يبرحلا لحد اذإ يأ [(ىيع) .ةملسملا وأ ةيمذلا تدحو يبرحلا

 نمأتسملا دحي :فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذه «نادحتف ةملسملاو ةيمذلا امأو «نمأتسملا يبرحلا قح يف دحلا

 كسللو سلا دي ةا لسم زا يمد نزر ذاب نكعلاب ناك ولو امي طحاو تم آل :قيسع دبعو ءاشيأ
 دحق اراد ف ايباكحأ مولا ناسا أل ةأضيأ ةصاسملا كت شوب يأ دنعو «نيفرطلا دنع ةنمأتسملا نود

 هطوقس بحوأف لحرلا يأ ءلصألا قح يف طقس دحلا نأ :دمحلو ؛اهتمرح دقتعي ال هنأل ؛رمخلا برش يف الإ
 بيع ؛صلختسم) .ةصاخ دحتف ءاهنم انزلا ةقيقح دح و هنآ :ةفينح يبألو «ةأرملا يأ عبتلا يف



 طا تجوي يذلا مطولا باي isis دودحلا باتك

 نإ رارقإبو «هاركايو ةرجأتسمب انزلابو سگ اوم تاک ن سک وأ يص انزبو

1 ERN EE io 1 210111 aE r EY NO KORSÎ SB E AE is N رخآلا هركنأ, 
 رقما دج هقدص إو

 د الو ع اج الاب ن ونجملاو يبصلا ىلع دح الف ةغلاب ةلقاع ةأرماب ن ونحب وأ يص انز اذإ يأ جا يص انزبو

 نأ ؛اهقح يف لخي ال هل هل عواطملا ىلع دحلا ع عابعما نأ ؛دحلا اهيلع بجي :ةناللثل او رفز لاق و ءاندنع انظيأ ةأرملا

 «ةفصلا هذي سيل ونجا و يببصلا لعفو :«ككلاب بطاخم وه نم لعف انزلا نأ :انلو ءهلعفب لدحئاّوم امهنم دك

 ذولا بحي تيس ةنونغ وأ ةيبصب غلابلا لقاعلا نز اذإام وهو "هسكع فالف" :هلوقو «ذحلل ايجوم وكي الف

 اهلثم عماجي ةيبص وأ هتبوبحع. غلاب لقاع نز ول يأ :هسكع فال >ِ (يصلختسيم) قافتالاب لجرلا ىلع

 بع) .اعامجإ ةصاخ لجرلا دح

 نأل ؛دحلا بجي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع دحلا بجي ال اهئطوف امي نزيل 50 يب اذإ يأ :ةرجاتسمت انزلابو

 الام لعرب نم تيبلط ةا فأ يور ام هلو هللا تاق وو اع انو قاكف هقللم ةنيبش الو كلم اوس سيئ

 ةرجأ رهملا ىمس ىلاعت هنألو ؛"اهرهم اذه" :لاقو ءامهنع دخلا هبت د رمع أردق ءاهسفنا نم هنكمت يح اهيطعي نأ ىبأف

 بجي م كب نزال اذك كترهمأ :لاق ول اذه و «ةهبش تراصف ؛(ه:ةدئاملا) ©: هرو ره وا اذا :ىلاعت هلوقب

 علو [؟84/3 اغلا وإ اق فلست نبك وأ كأطأل اذه يذح وأ كترجأتسا :لاق اذإ اذكف دحلا

 ؛نيكمتلا طرتشاو الام اهاظعأ اذإ اميف فالخلا ن أ لضاحلاو «فالح الب دحلا بجي ا ىئزف ةمدخلل اهرحأتسا

 (حتف «صلختسم) .اعامجإ دحج اهعماج مث طرتشي م ۾ الام اهاطعأ اذإ امأ

 قي الآ ةي يبا لوق وهو دحج :رفز لاقو «هيلع دح الف ئرف انزلا ىلع ناطلسلا ههركأ نم يأ :ةاركابو

 ف امك اعبط نوكي دق راشتنالا نأ :انلو ءعوطلا ةيآ ةلآلا راشتناو ءةلآلا راشتنا دعب الإ نوككي ال لجرلا نم انزلا

 الإ ققحتي ال هاركإلا نأ ىلع ءاتب اذهو دي ال :الاقو ؛ةدنغ دح ناطلسلا ريغ ةزكأ نإو «ةهبش ثروأف 2

 ققحتي ةاهقدنعو ريغ ار يف ناطلسلاب ةثاغتسالا نكمي هنألو ؛مودي ال هريغ هاركإ نأل ؛هدنع ناطلسلا ن

 رج فاح اذه :ليقو ءابضيأ ةاطلسلا ريغ نم ىقحي رهو فلالللا فرع ولا قألا ةبلغس لك نسا رکا

 (حتف .صلختسم) .امهلوقب فيف بلغتم لكل امهنمز يف تناكو «هعفد نكمي مل ام ةوقلا نم هريغت نكي مل هنمز يفف

 :اهدحأ :نيهحو ىلع ةلأسملا هذه :رخآلا هركنأ نإ (نيع) .نيينازلا دحأ رارقإب اضيأ بجي الو يأ :رارقإبو
 :نالف لاقو «نالف عم ارا انولاي ةأرملا توقأ وأ يحورت هنإ :ةأرملا تلاقو «ةنالغب انزلاب اعين لجرلا رقي نأ

 تالاق تكا ىو هنأ ازا رش فأ ءامهتاتو اط ريع ل ناز ةر اك قزو «رقعلا قو ل اهو
 نأ دنع. د اللف ءاهفرعأ الو ءاس تنير اه تالف اور داد اداب اميز کرا ؛ أ تفرح لو ىل قو ان

 = دحي ال جوزتلا يه ةهبش ىعداو رخآلا ركنأو امهدحأ رقأ اذإ ام وهو لوألا هجولا يف نأ لصاحلاو «ةفينح



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب .١ دودحلا باتك

 لاومألابو صاصقلاب ذح ي ةفيلخلاو «ةميقلاو دحلا ممزل اهلتقف ةمأب فز نمو
 ىح ريغب اناسنإ لتق اذإ ناطلسلا يآ لتقلاب نحب ارل انزلا لعفي

 .دحلاب ال

 ركنملا دحي ال «ةهبش عدي ملو رخآلا ركنأو امهدحأ رقأ اذإ ام وهو يناثلا هجولا يقو «قافتالاب امهنم دحاو =

 (حتف) .ةدنع أل امش لنوع رقملا دحيو :قافتالاب

 ءازج همزلف ءنيتيانج يح هنأل ؛اهتميق هيلعو «دحي هنإف ءانزلا لعفب اهلتقف ةيراجب نز نم يأ :ل! ةمآب نيز نمو

 اذإ امك راصف ةمألا كلمت ببسب ةميقلا نامض ررقت نأل ؛دحي ال هنأ :فسوي بأ نعو ءامهنم دحاو لك

 لبق قورسملا كلم اذإ امك كا ط وقس بحجج وي دلا ةماقإ لبق كلملا بيس ضارقعاو ءا يز اه دعب اها رتشا

 امي ىز اذإ ام فالخب «تاف دق كلملا لحم نأل ؛كلملا بحوي الف لتق نامض هنأ :امهو «عطقلا هنع طقسي عطقلا

 ةهبشلا ثروأف «ءايمعلا ةثحلا ىف تبث دق كلملا نأل ؛دحلا طقسيو ءاهتميق هيلع بجي ثيح انزلاب اهنيغ بهذأف

 «لوتقملا ءايلوأ نم هسفن نكمي امإ «قح ريغب ادمع اسفن ناطلسلا لتق اذإف «دابعلا قح هنأل :خلإ ذخؤي ةفيلخلاو
 :نوملسسملا ةعنم., هيلع ل ونيعتسي وأ هن ولتقيف

 .هلام نم ٍفوتسيف اضيأ دابعلا قوقح نم اهنإف قح ريغب ناسنإ لام فلتأ اذإ لاومألاب ذحؤي اذكو يأ :لاومألابو
 وأ ارخ برش وأ اناسنإ فذق اذإف مامإ هقوف سيل يذلا مامإلا ةفيلخلاو ,دودحلاب ةفيلخلا ذحوي ال يأ :دحلاب ال

 ةدئاف نأل ؛هسفن ىلع اهتماقإ ىلع ردقي الف ءاهتماقإب فلكملا وهو «ىلاعت هللا قح دودحلا نأل ؛دخي ال نز

 ةت أ كلذ لعفي الو ؛«لاكتلاو يرذخلا قيرطب ةماقإإلا ذا ةن لعفب ال ريغل ءلا ةماقإب رجرلاو رجرلا ةماقإلا

 رهو مرا ىا | ةا ج اا ی ا یا اک قو



 اهنع ع وجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب + دودحلا باتك

 اهنع ع وجرلاو انز را ىلع ةداهشلا باب

 eels SR € OE tn سلا نو ا 1 ايلا دخ ئوس مداقس كح اواديع

 اولا اه د ابالعا باللا اذه ق زكي مث رارقإلا وأ ةنيبلاب امإ تبثي انزلا نأ رم دق :لإ ةداهشلا باب

 بسانف «لصألا فالح ىلع ضراوع هذه لكو ءامب يزملاب لهجلاو ءناكملاو نامزلا ف فالتحالاو مداقتلاك

 (حتف) .اهريخأت

 نع مهعنممب مو مداقتم دحج دوهشلا دهش اذإ نأ طا برق وأ اكو وأ ةقرسكا هک بس فلا |

 فذقلا دح يف الإ مهتداهش لبقت مل قيرطلا فوخ وأ ؛مهضرم وأ ؛مامإلا نع مهدعب روفلا ىلع ةداهشلا

 قوقحك لطبت ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع مذاقتلاب لطبت ىلاعت هللا قحب ةضلاقلا قيدحلا نأ اذه ف لصألاو «ةصاح

 دمحأو كلام لاق هب ۾ ئدابعلا

 ةداهش الو ٠ نغض دوهش مه ااف هت اع هپ اويهشن , دخ .يف اودهش موق اننا" ل رمع لوق :انلو

 ؛راجزنالا لصحيف :دحلا ماقيل ةداهشلا .ءادأ رجأ :نيرجأ نيب رفع ىهف هوو ب نياع ئم دهاشلا نألو :مهتملل

 كدحملا هيأ ىلع رعس نس: لاق ءملسملا ىلع رتسلا رح تاو ؛(؟ :قالطلا) هلل ةداهشلا اوميقأ وا :ىلاعت لاق

 ةنيغضل كلذ دعب ءادألا ىلع مادقإلاف | رنا نوكي نأ اما ءادألا دوج اا 1 ةفايقلا م و هدار وع هللا رثس هر وغ

 ن هداهشلا ءاذأ نذل ؟ريعأتلاب , نقساق نا اور اص وتل اي : اک لاو .مهتملل ةداهش الو ٠ك همهتيف مهتك رح

 نع كلذ يور رهش مداقتلا ليس أ عا لبقتف وحن و خرم ريخأتلا كو کک نأ الا َق سف انك یش ا 1 «تابحجا ولا

 .ي ةاحطلا راش هيلإ و چھا ةتسس :ليقو علمكم ۾ فس وهي تا

 عاطقلا اهريغب ا وأ ريحا یک مداقتلاو ءحصأ لوألاو ؛يضاقلا او ىلإ ضوفم هنأ ؛ةفينخ ا نع و

 فذقلا دح ىوس" :هلوقو «رفزل افالح مداقتلاب عنمي ال رارقإلاو ,دودحلا نم هريغ لثم هلعجي وه دمحم افالح ةحئارلا

 ؛رارقإلا دعب هنع عوجرلا حصي مل اذحلو .دابعلا قوقح يف عنام ريغ مداقتلاو «دبعلا قح هيف نأل ؛مداقتلا هيف عنمب ال يأ
 مهيلع بيج ال هنأ رهاظلاو هون ضعبلا دنعف ؛دوهشلا امأو هيلع دحلا مداقت دلا ضخشلا يأ "د 0 :هلوقو

hs e ala: 5(حتف «ئيع) .اًفَذَق «يمالك“ نوكيا نأ عنميف ةدوجوم ةداهشلل ةيلهالاو «لماكتم مهددع نأل ؛دحلا 5-5 ناك رويل نو ودول دوس ل  

 دحي ملو ةداهشلا لبقت مل يأ :دحي : (ط) .قيرط فوح وأ ةفاسم دعب وأ ضرمك رذع الب :مداقتم دحب

 راصف مداقتلاب طقسي "هي وهو دبعلا قح ميجا ؛؟لاملا تام منع الو ةمهتلل دحلاب ةداهنشلا عنك عداقتلا نأ ؛قراسلا

 (حتف) [ ۳۸٦/١ :قئاقحلا زمر] .عطقلا هيف بجي الو «لاملا هيف بجي هنإف ةقرسلاب ناتأرماو لحجر دهش ول ام ريظن



 اهنع ع وجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب 1.۳ دودحلا باتك

 إو لح ةلوهجمب انزلاب رقأ ولو ,ةقرسلا فدل ات ةيئاغب هانز اوتبثأ ولو
 ةيئاغلاب انزلاب رقأ ول امك لحجر ىلع دوهشلا ئأ

 دح اموفرعي مهو يضاقلا سلجم نع ةبئاغ يهو ةنالفب فز هنأ لحر ىلع اودهش اذإ يأ :خل! هانز اوتبثأ ولو
 نيح ةيدماغلا و ارا مجرا لع هنأل ؛عامجإلاب دحلا هيلع ماقي ةبئاغب انزلاب رقأ ول اذكو ةعبرألا عامجإب لحرلا

 (حتف) 85/١"[ :قئاقحلا زمر| .نيبئاغب انزلاب ارقأ

 ةبيغلاب نأل ؛هدي عطقي الق دحلا بجي ال بئاغلا .نالف نم قرس هنأ دوهشلا تدهش اذإ يأ :هقرسلا فالخب

 ؛بئاغلا رضحي يح اي انزلا ف دمي ال نأ يغبني :تلق نإف ءانزلا نود ةقرسلا يق طرش يهو «ىوعدلا توفت

 لامتحاو «ربتعتف قدصلا لامتحال ؛ةهبش حاكنلا ضرع تلق :ةهبش كروكبف ,حاكنلا يعدي نأ لامتحال

 ناك اذإ صاصقلاب اذه ضقتني الو ءدودحلا باب دس: ىلإ يذؤي اهرابتغا تأل ؛ربتعت الغ ةهبشلا ةهبش نروعدلا

 ةقيقح وفعلا نأل ؛بئاغلا نم وفعلا لامتحال ؛ءافيتسالا نم رضاحلا نكفتي ال ابئاغ امهدحأ ناكو ؛نيكيرش نيب

 (حتف «نييع) .ةهبشلا ةهبش ال طقسملا ةهبش نوكي هلامتحاو «طقسملا

 نكي مل اذإ اصوصح هتمأ الو هتأرما هيلع ىفخي ال هنأل ؛رقملا دح اهفرعي ال ةأرماب نز هنأ لحجر رقأ اذإ يأ :دح
 وهو «ةيرالا# تاما نه ةه هنأ تاك ناي ديعبلا لامعحالا رسم الو اهقرعل تناك ولو ةمآ الو ةآرفا هل

 ؛ربتعي الف موهوم ديعبلا لامتحالا رابتعا نأل ؛هئابآ تاكولمم نم وأ «هتاكولمم نم دلاوتلاب وأ ءكلذ فرعي ال

 اهفرعن ال ةأرماب فز هنأ دوهشلا دهش ول يأ ال كلذب اودهش نإو «دودحلا باب دادسنا ىلإ يدؤي كلذ نألو

 نم هنيد هعنمي ملسملا نأل ؛رهاظلا وه لب «هتمأ وأ هتأرما نوكت نأ لمتحي ام ىزملا نأل ؛هيلع دوهشملا دحي ال

 .ينازلا اهفرعي مل اذإ ام فالخب ءانز نوكي نأ ةءوطوملا دوهشلا ةفرعم مدع نم مزلي الو ءارهاظ مرحلا باكترا

 (ضلختسم) 5/١*[ :قئاقحلا زمر]
 اه نز هنأب :مهنم نانثا لاقف «ةأرملا عوط يف اوفلتخاو «ةنالفب ىز هنأ ةعبرأ دهش اذإ يأ :ال كلذب اودهش نإو

 :الاقو «رفز لوق وهو «ةفينح يبأ دنع اعيمج ةأرملاو لجرلا نع دحلا طقس ءاههركتسا لب :نورحآلا لاقو ءاهعوطب
 :ةفينح يبألو «لحرلا دحي لب «دحت الف ةأرملا عوط يف اوفلتخاو «لحرلا عوط يف اوقفتا مهنأل ؛ةصاح لجرلا دحي

 ؛نيداضتم نيفصوب فصتي ال امم موقي لعف لكو ءامحي موقي دحاو لعف انزلا نأل ؛فلتخا دق هب دوهشملا نأ

 «هب لحرلا دارفنا بحوي هركلاو ءانزلا يف امهكارتشا بجوي عوطلا نأل ؛نيداضتم نيفصو هل اوتبثأ دوهشلاو
 ىلع متي مو هب دوهشملا فلتحاو رخآلا فالح امهنم دحاو لك ناكف ءردعتم نيذاضتملا نيفصولا عامتجاو

 (حتف «ييع) .دحأ دحي الف ةداهشلا باصن امهنم دحاو لك



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب 52 ولا باق

 لحّرلا دح ٍدحاو تيب يف اوفلتخا ولو «ةعبرأ انز لك ىلع ولو «دلبلا يف وأ
 ااا جت SAE ولا هنو ê E ةقسف ولاا وأ ركب يهو ةأرما انز ىلع اودهش ولو ةأرملاو

 قساف عمج ن مسلا حتقب

 اه قز هنأ نانلاو ؛ةفوكلاب اني انز هنأ نائلا دهش نأبي هانز ةدلب ىف اوفلتخاو هائزب ةعبرأ دهش ول يأ :دلبلا يف وأ

 لاقو ءاندنع اننا دوهشلا دحج الو ؛نكامألا فاللتخاب فلتخي لعفلا أل ف دوهشلا فاالتحال ؛دحأ دم ذل ةرصبلاب

 ۳۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .مهنع دحلا طقسأف «ةروص ةداهش عقو مهمالك نإ :انلق ءةفذق مهنأل ؛نودخي :رفز

 لمك نإو ءدلبلا يف دوهشلا فالتخا يف دحأ ىلع دحلا بحي ال نعي هلبق امه لضاو :ةعبرأ انز لك ىلع ولو

 طرتشي نكلو «ةفوكلاب اه ئز هنأب ةعبرأو ءالثم ةرصبلاب اه نز هنأ ةعبرأ تدهش نأب ةدلب لك قح يف باصنلا

 دحلا بجي الف ءالثم سيمخلا موي سمشلا عولط تقو اهب نز هنأب ةفئاط لك دهش نأب ادحاو اتقو اوركذي نأ

 ىلع ال نيقيرفلا دحأ قدص لامتحال عيمجلا دريف نيقيرفلا دحأل ناحجر ال ذإ ؛ههنع دحلا طقسيف ةداهشلا

 هنم ىرخأ ةيواز يف نارخآلاو تلا ةيواز يف انزلا ىلع نانثا دهش نأب دحاو تيب ف دوهشلا يأ ج اوقلتخا ولو

Ê 

 ٠ ؛ةقيقح ناكملا فالتخال ؛دحأ ىلع دحلا بجي الو .ةداهشلا لبقت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا ةأرملاو لجرلا دح
 ےس

 ع

 ؛لبقت اهيلإ انزلا دتع نأ نكمي ثيحب م
 هيلإ نالقتني «ىرحأ ةيواز يف هؤاهتناو ةيواز ق انزلا ءادتبا توكي نأب نكمم قيفوتلا نأ :ناسحتسالا هجو ءرفز لوق

 وي نم نيتبراقتم نيتعاس يف اوفلتخا ول اذكو ءاريغص تیبلا ناكو بارطضالاب
 يكسم) ۳۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .دحأ دحج الف ةداهشلا لبقت ال اريبك تيبلا ناك اذإو «قيفوتلا ناكمإل

 دهش نإ :اهدحأ :لئاسم ثالث ىلع لمتشي ةلأسملا هذهو ؛"دحأ دحي مل" هؤازجو طرش اذه :خ! اودهش ولو

 دحي الف «هباجيإ يف ال دحلا طاقسإ يق ةجح نهلوقو ءركب ةأرملا نإ :ءاسنلا تلاقو «ةأرما انز ىلع لاجر ةعبرأ

 .ةروص ةداهشلا ظفلو «مهددع لماكتلف «دوهشلا امأو «نيقيب دوهشلا بذك روهظلف ةأرملاو لجرلا امأ «دحأ

 (يشحم) ۳۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .انركذ امل ؛دحأ دخي الف بوبحم وهو انزلاب لجر ىلع اودهش ول كلذكو

 (ط) .بوبحم وهو لحر انز ىلع اودهش وأ ءانرق وأ ءاقتر وأ ركب ةأرملا نأ لاحلاو يأ ةيلاح ةلمج :ركب يهو

 مدعلف «ةأرملاو لحرلا امأ ENTE دحي مل «قاسف مهو انزلاب ةعبرأ دهش اذإ يأ ةيناث ةلأسم هذه :ةقسف دوهشلا وأ

 ؛بذكلا ةمهتل روصق مهئادأ يف ناك .نإو ادألاو لمحتلا لهآ نم مهنألف ؛دوهشلا امأو «قاسفلا ةداهشب انزلا توبن

 دق بفستتلا نأ ىلع قاسفلا نم ةعبرأ فذاقلا ماقأ ول ءاندتغ ذفن قسافلا ةداهشب يضاقلا ىضق ول ةيلهألا هذهو

 هنم طقسي ال ثيح لتاقلا فالخب «نودحي الف هحو نم انزلا تبثي مقداهشب هنأ لصاحلاو .دحلا هنع طقس فز

 = «هب نقيتم وهو «لتقلا سفن ىلع بترم دوقلا نأل ؛اوفع دق ا ءايلوأ نأ ىلع ةقسفلا دوهشلا ةماقإب دوقلا



 ج عرار نزلا ىلع ةداهشلا با ١١ه دودحلا باتك

 ىلع انزلاب را تدهش وأ أ

 ولو هيلع دوهشملا ال «دوهشلا دح ة ةيالث زا فشق یش وأ ءانايمع اوناك
 سفنلا ةثالث اوناك وأ يأ فذقلا تح يف يأ اوناك وأ ي دوهشلا يآ

 ea RUE aa جسام O ا ak E E EA اودح ادودحم وأ بع دحج وف كح
 ةعبرألا دوهشلا دحا ا .ةعب ا احر يأ

 فالح هيف ةنيبلا ةماقإ نع زجعلاب لب «فذقلاب بجي ال هنأل ؛فذقلا دح فالخب «لامتحالاب طقسي الف =

 (ضلختسم «ئيع) .هدنع دبعلاك وهف ةداهشلا لهأ نم سيل هدنع قسافلا نأ ىلع ءانب يعفاشلا

 ةعبرأ ةداهش ىلع عورفلا مهو لاحر ةعبرأ دهش اذإ يأ ةثلاث ةلأسم ذه :خ! ةعبرأ ةداهش ىلع اودهش وأ
 نألو ؛عورفلا ةداهش يقو لوصألا ةداهش يف .بذكلا لامتحال اضاف ادن مل انزلاب لوصألا مهو لاحر

 ؛ع ورفلا ىلع دح الو «لدبلا ىلإ دودحلا يف ةحاح الو «ةحاحلل بصنت لادبإلاو «ءلدب ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 .افذاق نوكي ال فذقلل يكاحلاو ؛لوصألا ةداهش اوكح انتإو كارلا ىلإ هيلع درهما اوبسنا اف مهنأل

 لبقت مل هنيعب انزلا كلذ ةنياعم ىلع اودهشو لوضألا ءاج نإو يأ «هلبق ام. لضاو ءاضيأ لوصألا دهش نإو :هلوق

 لماكتل ایا | ودحي مو «ةدالا كلت نيع يف ع ورفلا هداهش درب هجو نم تدر دق مهداهش نأل ؛مكداهش

 امأو «ةراكبلا عم ققحتي ال انزلا نألف ىلوألا ةروصلا يف امأ "دحأ دحي مل" :هلوقو «ةداهش مالكلا نوك و باصنلا

 اهيف بذكلا لامتحا نأل ؛ةهبشلا ةدايز نم هيف املف ةئلاثلا يف امأو «ةقسف دوهشلا نوكل بذكلا ةمهتل ةيناثلا يف

 (حتف) ۳۸۸/١[ :قئاقحلا زمر] .عورفلاو لوصألا ةداهش يف نيعضوم يف

 (ييع ءط) .ثالثلا لئاسملا يأ ةروكذملا روصلا يف دوهشلاو ةينازلاو ينازلا نم :دحأ

 ناك اذإ يأ "هيلع دوهشملا ال دوهشلا دح" :هلوق ءازجلاو روص ثالث نمضتي طرش اذه :انايمع اوناك ولو

 دحي اهلك روصلا يفف لاحر ةثالث اوناك وأ فذقلا دح يف نيبورضم يأ نيدودخم اوناك وأ ااغ انزلا د وهش

 طقسي وهو دحلا اهب تبثي فيكف ةهبشلاب تبثي هنأ عم لاملا امي تبقي ال نيدودحم او نايمعلا ةداهش نأل ؛دوهشلا

 زمر] .انزلا توبث مدعل هيلع دوهشملا دحي الو نودحيف «باصنلا مدعل ؛فذقف ةثالثلا ةداهش امأو «تاهبشلاب
 (حتف) 88/١[[ :قئاقحلا

 (ط) .ارفاك وأ ىمعأ دجو وأ فذق يف [(ئييع) .ةفذق مهنأل ؛مهلك دوهشلا يأ ] :ادودحم وأ

 :«فدقلا يف اد ودح وأ ا مهدحأ دجو مث «مقداهشب هيلع دوهشملا برضف «انزلاب ةعبرأ دهش اذإ يأ :اودح

 امك نيتبسح نيب ريخم دهاشلا نإف «ددعلا ناصقن دنع ةبسح ال ذإ ؛ةثالث دوهشلا ذإ ؛ةفذق مال ؛نودحي مهفإف

 :ىلاعت هلوقل e ناضقنل ءاضيأ ةداهشلا ءادأ ةببسسح الو ءرهاظ وهو ا ةيسقم 8 ا انههو عرم

 تس ةا دحجوت م اذإو ٤ رولا 8 نينامت : وهون تاك E E 1 اتاپ نلت تاتصحمسلا ل ومب يذلا و

 (حتف ‹ صلختسم) .ةبسحلا رابتعاب نوكي امثإ فذقلا نک ةداهشلا تلا نأل ؛فذقلا



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب e دودحلا باتك

 لعب ةعبرألا دحأ عجر ولو «لاملا ةتسفب لص هيينف مجر إو نده هبرض شرأو
 دوهشلا ن : ًاقافتا مرحب ملا ةيد نأ

 FTE EN 25121011111 1]1] ]1 1 ]| 01111 اودح هلبقو «ةيدلا عبر مرغو دح محلا
 عحارلا نمض هدحو عجارلا

 ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ وه برضلا شرأ [(ندعم) .دحأ ىلع هيف ءيش ال لطاب يأ ] :رده هبرض شرأو

 دنع دحأ ىلع بحي ال هتيدف طايسلا هحرحو يضاقلا رمأب هيلع دوهشملا دالحلا برض اذإ يأ ةحارجلا ةيد انهه دارملاو

 :الاقو «دحأ هنمضي الف «بورضملا ةرشب ةقر نم وأ برضلا نسحي ال نأب دالجلا قرح نم امإ حرجلا نأل ؛ةفينح يبأ

 هبو «مجرلا يف امك لالا تيب يف بجيف مامإلا أطحخ رهظ دقو «سفنلا فلتل بجوم حرجا نأل ؛لاملا تيب ىلع بجي

 ةميقلا هب صقن ام رظنيو «رثألا اذه هبو مّوقيو ةحارجلا نع اميلس ادبع دولحلا موقي نأ شرألا ةفرعمو «ةثالثلا تلاق

 [* 88/١ :قئاقحلا رمر] .امه افالخ هدنع نوئمضي ال برضلا نم تام وأ طايسلا هتحرح دقو دوهشلا عحر

 (ةريغ و حس راجلا مظتنيف «براضلا عمس و ف سيل مح رجا نع زارتحالاو «برضلا قلطم مهداهشب بجاولا نأ :امه

 ؛كلهم الو حراج ريغ مل وم برض مقداهشب بحاولا نأ :ةفينح يبألو ؛ع وحرلاب نونمضيف ءمهداهش ىلإ فاضيف

 عنتمي ال يك «نامضلا هيلع بجي ال هنأ الإ هيلع رصتقاف «هتياده ةلق وهو ؛براضلا يف نعمل الإ احراج عقي الو

 (صلختسم) .ةمارغلا ةفاخم ةماقإلا نع سانلا

 اذه ةيدف ادودحم وأ ادبع مهدحأ دجو مث «لاحر ةعبرأ ةداهشب انصحم ناك نأب هيلع دوهشملا يأ :2! مجر نإو

 نل ؛لاملا تيب ف هأطخو «هنم أطحخ وهو «يضاقلا ءاضقب لصح محجرلا نال ؛ع امج الاب لاملا تيب ىلع موج رملا

 عجريو يضاقلا ىلع هتيد نإ :طيحملا يف لاقو ]۸4/1 :قئاقحلا زمر .مهلام يق همرغ بجيف :نولسعلل ةا

 (حتف) .لاملا تيب يف كلذب يضاقلا

 هدحو عجارلا ذح مهدحأ عجر مث مجرف ءانزلاب نضحم لحجر ىلع ةعبرأ دهش اذإ يأ :خإ ةعبرألا دحأ عجر ولو
 عجارلا هداهشب فلتلا نوكيف «يقابلل رابتعالاو ؛ةداهشلا باضت عابرأ ةنالث يقابلا نلف «ةمارغلا انه «ةيدلا عبر مرعو

 هتداهش بالقنال ؛ةثالثلا انئاملع بهذمف دحلا امأو يلسملا لتقل اببس هنوكل هلتق بجي :يعفاشلا لاقو عقحلا عبر

 مکعب موجرم: وهف تيم فالق ناك نإو «توملاب طقس دقف يح فذاق ناك نإ هنأل ا :رفز لاقو ءافذق عوجرلاب

 نمو «توملا دعب افذاق راصف افذق تبلقنا عوجرلاب هتداهش نأ الإ تيم فذاق هنإ :انلق «ةهبشلا ثار وی كلذو ؛يضاقلا

 يف ربتعم همغز نأل ؛هقح يف ةجحلا خاسفناب مكحلا خاسفنال :ىضاقلا مكحب اموجره قي حلو: هدحلا عزاي اقيم فذق

 (حتف «صلختسم) .لوئمضيف مهداهشب سفنلا فلت نك ؛ةيدلا عبر مرع و )احس لحاو و املك و هقح

 مدعل هيلع دوهشملا ىلع مجر الو مهلك اودح ءاضقلا دعب محرلا لبق دوهشلا نم دحأ عحر ول يأ :ا ودح هلبقو

 د توس نأ e و هبو هيو حب نإ ةدحو عجول دبش e ءانزلا توب



 اهنغ عوصولاو الزلا نلع ةداهيشلا باب ۱۷ هردقلا بيعت
 عبر امرغو اذح رخآ عحر نإف هيلع ءيش ال ةسمخلا دحأ عجر ولو «مجر الو

 دحلو نامعلا س عحارلا ىلع

 .a لتق ول امك اديبع اورهظ نإ موجرملا ةيد يك زملا نمضو «ةيدلا

 (حتف) [۳۷۹/۱ :قئاقحلا زمر] .انهه اذكف اعيمج نودحي ةمثو ءءاضقلا لبق عحر هنأك راصف ءءاضقلاب =

 هيلع اودهش نيذلا] ا ةسمخلا دحأ عجر ولو (ئيع) اا و مدعل هيلع دوهشملا ىلع يآ :مجر الو

 ءاقب ربتعملا نأل ؛ةعبرألا مهو قحلا لك مهتداهشب ىقبي نم يقب ذإ ؛دحلاو نامضلا نم [(ئيع) .محرلا دعب انزلاب
 ال :ةروصلا هذه يف انلوقك مهنع ةياور يق الإ عجر نم عوحر ربتعملا :ةنالثلا دنعو ءعجر نم عوحر ال «يقب نم

 ؛ناعجارلا دح ةيقابلا ةعبرألا نم رخآ دهاش عجر نإ يأ "ادح رخآ عجر نإف" :هلوقو «عامجإلاب عجارلا ىلع ءيش

 .ةيدلا يسم اتم ضن ةنااثلا اھا ىلعو ءانلصأ ىلع افاضنأ ةيدلا عبر امرغو ءامهقح ٤ مج رلاب ءاضقلا خاسفنال

 مزل اعإو ءاساخا ةيدلا اونمض لا حجر ولو «عحر نم ع وحرب مه دنع رابتعالا نأب ۸۹/1 :قئاقحلا زمر

 عنتما امنإو هتداهشب هفالتإو هفدق وهو نامضلاو دحلل بجوملا هنم دجو هنأل ؛يناثلا عوجرب ةسمخلا نم لوألا

 (حتف) .بوجولا رهظ يناثلا عوجرب عناملا لاز اذإف قحلا مهي موقي ةعبرأ ءاقب وهو عنامل بوجولا
 ءاضقلا خاسفنال :ادح (ئيع) .سماخلا عم رخآ دهاش يأ :رخآ (ئيع) .دحلاو نامضلا نم عجارلا ىلع يأ :هيلع

 ةعبرأ دهش اذإ يأ [(ندعم) مدر ةرهشلا ةلاذغ كرمي يقفل وهو] :لإ يكرملا نمضو (ٰييع) .امهقح يف محرلاب
 مهاكز نم ىلع موجرملا ةيدف ارافك وأ اديبع دوهشلا رهظف محرف همجرب يضاقلا رمأف نوكزملا مهاكزف ءانزلاب لجر ىلع

 هب ۾ ‹يضاقلا ءاضق ا فلتلا فاضيف ةا طارش ل وتبني مهأل ؛لاملا تنس ةيدلاو (ل ونمصي اي :امشدنعو عةقينجح

 ىلع اوتبث نإو ءاهيلإ مكحلا فاضيف «ةلعلا ةلع نعم يف تناكف ةيكرتلاب ةجح ريصت امنإ ةداهشلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق

 ١ اديبع اورهظو مالسإلاو ةيرحلاب اوربخي و «لودع مه :اولاق اذإ امأو «ع امج إلاب اونمضي ج ءاوعجري مو مھداهش

 [۳۸۹/۱ :قئاقحلا زمر] .ةلادعلا فاني ال قرلا ذإ ؛كلذ يف نوقداص مهنأل ؛ع امج إلاب اونمضي

 اذإ اذهو :اديبع (ئيع) .ةسمخلا نم ناعجارلا يأ مهاكزف انزلاب لحر ىلع ةعبرأ دهش اذإ اميف :هوجرملا ةيد
 اش 3 ايف ةيدلا بحي امك“ نأ خا لتق ول امك (قيع) .اقافتا لاملا تيب يف ةيدلاف الإو بذكلا اندمعت اولاق

 ةموصعم اسفن لتق هنأل ؛صاصقلا بجي نأ سايقلاو نيك زملا ىلع ىلوألا ةلأسملا يف امك قافتالاب هلام يف ةيدلا لتاقلا

 .دمع لتق هنأل ؛هلام يف ةيدلا الإ بجي ملف «لتقلا ةحابإ ةهبش ثروأ يضاقلا ءاضق نأ :ناسحتسالا هجو «قح ريغب
 بک ثيح حلصلاب بحاولا فال «لتقلا سفنب تبحج ۾ اهنأل ؟نيس تاالث ف يَخجو «دمعلا لقعت اي ةلقاعلاو

 (صلختسم) [۳۸۹/۱ :قئاقحلا زمر] .عيبلا يف نمثلا هبشأف «دقعلاب بجو هنأل ؛الاح



 اهنع ع وجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ۰۸ دودحلا باتک

 لاق ولو ؛لاملا تيب يق هتيدف دف اديبع اجو مجر لإو :كلذك اورج 83 قرب رمأ نم

 لجر هيلع .ديشف ناصحإلا ركذأ ولو .مهداهش تلبق رظنلا دمعت :انرلا دوهش

 ر هنم هتجوز تدلو و 5 ناتأرماو

 ا دهشف :هلوق ىلع صع

 ن وأ اديبع يأ :كلذك (ییعر ,انزلاب ةيلع ةعبرأ هدايهشب صضحخخش جج رب يضاقلا رمأ يذلا 5 :همت> رب رما : نق
 يأ | :لإ اودجوف مجر نإو (ئيع) .يضاقلا ءاضقو دوهشلا ليدعت دعب ادمع هلتق لتاقلا نأ دارملاو ءا راق

 برضب لحرلا اذه هلتقي مل ول يأ "لتق ول" :هلوق ىلع فطع لعافلل ءانبلاب |(ييع) .هب رمأ امك هيلع دوهشملا
 ولو «هيلإ ةلعف لقنف مامإلا رمأل لاثتما مجرما نأل ؟لاملا تيب ىلع هتيدف اكا دوهشلا رهظ مث هجر لب قنعلا

 رمأ لثتمي مل هنأل ؛هقتع لحجرلا برض اذإ ام فالخب ءاذه اذكف لاملا تيب يق ةيدلا بحت «هسفنب لتقلا مامإلا رشاب

 (حتف «صلختسم) .قنعلا برض نود محرلاب رمأ ناك هنأل ؛مامإلا

 :اولاقو ءةلحكملا ف ليملك لبقلا يف اهنطو لحرلا نأب انزلا ىلع دوهشلا دهش اذإ يأ :انزلا دوهش لاق ولو

 رظنلا مهل حابي هنأل ؛ةروعلا ىلإ رظنلا دمعتب اوقسف مهأ رابتعاب درت الو «ممتداهش تلبق ءامهجرف ىلإ رظنلا اندصق
 لبقت ال :مهضعب دنعو «ةلباقلاو نتاخلاو ةضفاخلاو بيبطلاك زئاج ةجاحلل رظنلا يف دمعتلاو «ةداهشلا لمحت ةرورض

 مثل ؛انزلا ىلع ةداهشلا باب دسي اذه :انلق ءادصق ريغلا ةروغ ىلإ رظنلاب مهسفنأ ىلع قسفلاب مهرارقإل ؛مهقداهش

 يع «صلختسم) .ةرورض رظنلا دمعت يف ناكف «ةداهشلا مهعست ال ةلحكملا يف ليملاك اوري مل نإ
 ةأرما لحرلل ناك اذإ يأ [(ييع) .طورشلا رئاس دوحو دعب لوحدلا ركنأ نأبإ :خإ ناصحإلا ركنأ ولو

 ناتأرماو لحر لوحدلا ىلع دهشف هتأرماب لوحدلا مدع ىعداو ناصحإلا ركنأف ءاهريغب انزلاب ةعبرأ هيلع دهشو
 ةداهش نأ هلصأ ىلع ءانب هيلع محجر ال :يعفاشلا لاقو «محري ةلقاع ةملسم ةرح نم دلو هل نكي مل اذإ اميف

 ظلغت ةيانجلا نأل ؛هدنع ةلعلا يعم ف طرش ناصحإلا نأل ؛رفز لاق هبو :لاومألا ىئوس اميف ةلوبقم ريغ ءاسنلا

 لل اتحا هيف ءاسنلا ةداهش لبقت الف ةلعلا ةقيقح ةيشأف مكحلا بفاضيف :ناضخحاللا دنع

 نوكي نأ لاحتساو «ةلعلا نعم يف نوكي الف ءانزلا نع ةعنام اهأو ءةديمحلا لاصخلا نع ةرابع ناضحإلا نأ :انلو

 اهضعبوب ؛«لقعلاو ةيرلاك ءرلا عتص نم سيل اهضعب ناصحإلا لاضغو :ةيانج توكي نأ اهببس.ذإ ؛ةثونيبلل ًاببس
 لوحدلا لجرلا ركنأ اذإ كلذكو «ةلعلا يعم يف نوكي الف «حاكنلاك بودنم لب حابم اهضعبو :مالسإلاك ضرف

 هنم بسنلا توبثي مكحلا نأل اشیا بج رپ ناف هتک _روصتي نأ نک ةدم ف ركدملا اذه نم هجو ز تدلوو

 :دوهشلا لوقي نأ لوحدلاب ةداهشلا ةيفيكو .ةعجرلا مكح هل نوكي اهقلط ول هنأ ىرت الأ «هيلع لوحدلاب مكح
 ناصحإلا دوهش عحر نإو دمحم فالح نيخخيشلا دنع ىفكي اه لحد :اولاق ولو ءاهعضاب وأ اهعماجو ةأرما ج ورت

 (ئيع) .هنم هنوك روصتي نأ نكمي ةدم يف ركنملا اذه نم يأ :هنم هتجوز (ئيع «صلختسم) .رفزل افالخ وتمضي ال



 برشلا دح باب ١١8 دودحلا باتك

 برشلا دح باب
 برشلا دح ماكحأ نايب يف يآ

 د رمتلا دیبنب ولو ةقاوكس ناك وأ «د وج وم اهڪرو ذحخأف 7 برش ن

 572 ولو يأ ةلصتم

 TTT و ةو د هدا تم مم اقا اعوط هبرش ملع نإ ّدح «ةَرم رقأ وأ نالحر

 اعئاط هن وک لاح يي ذوخأملا يأ ةدحاو ذوعألملا رمخلا برش ةنأب

 نيفلكملا نيملسملا نم :برش نم (حتف) .دوهعملا بورشملا برشلاب دارملا و 1 ركسملا برش دح يأ :برشلا دح

 نأ لاحلاو يأ :دوجوم اهحيرو (نيع) .دتشاو ىلع اذإ بنعلا ءام نم ىلا وه :ارمح (ط) ئ و ناي ارك

 (ييع) .تاركسملا نم ناك ءيش يأب ناركس ذوأملا يأ :تاركس ناك وأ (نيع) .ةدوجوم رمخلا حير
 طرشلا !ءايخأ ةيس يو طرق نأ ملعا :ملع نإ ّدح (ئيع) ا نم امهريغ وأ :رمعلا

 اهحيرو ذخأف ارم برش نم" :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو ؛رمخلا برش نم يف ادوجوم رمخلا حير و :لوألا

 نإف «هوهكنتسا مث ؛هوزمزمو هولتلت :رمخلا برش نم يف ء5 دوعسم نبا لوقل حيرلا دوجو طرتشاو 'دوحوم

 ىععمو ؛ءيجي ام ىلع ركسلا هيف طرتشي الو ءرمخلا برش يف ةحئارلا دوجو طرش .هودلجاف رمخلا ةحئار متدحو
 سيل ةحئارلا دوجو :ةثالثلاو دمحم لاقو «همف اومش يأ هوهكنتساو «فنعو ةدشب هوكرح يأ هوزمزمو هولتلت
 ام :انلو «ةحئارلا دوحو طرتشي ملو «دوهشلا ةداهشب ةبقع نب ديلولا ىلع دحلا ماقأ هيد نامثع نأل ؛طرشب

 .ديعب نم هب اوءاج ہم ىلع لومح هثيدحو «انيور

 لع هلوقل ؛ناركس ناك وأ :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو «ةمرحلا ةبرشألا نم رمخلا ريغ ىف ركسلا دوجو :يناثلا طرشلاو

 هاو « قع اويرضافا ركس نإ ما فودلخاف رکس نع ةودلجاف ركس نإ مث ىودلحاف ركس نإ" :ناركسلا ق

 مث فدلجف رمخلا برش لحرب يتأ اع هنأل ؛خسن مث رمألا لوأ يف لتقلا ناك :يذمرتلا لاقو ءدواد وبأو دمحأ

 يف لتقي :اولاق مهفإ ىح ثيدحلا رهاظب ةيرهاظلا تجتحاو «لتقلا عفرو تارم عبرأ هدلج نأ ىلإ هدلجف هب يتأ
 .برشلا باب دسني يأ «هب في ول نامزلا اذه يف اذه نسحأ امو «ةعبارلا

 ةداهش هيف ليقت ال هنأل ؛لاحرلا ةداهشب ديقو ءةدّحاو ةرم براشلا رارقإ وأ نيلحر ةداهش :ثلاثلا طرشلاو

 فنصملا ضرعتي ملو «رفز لاق هبو «نيترم نم رارقإلا يف دبال :فسوي وبأ لاقو «لحر عم اتدهش نإو ءاسنلا

 طرشلاو «ةداهشلا يف امك كلذ يغبنيو ؟برش نيأو ؟اهرش فيكو ؟يه ام رمخلا نع رقملا يضاقلا لاؤس
 نم ايعايم نوكي نأ :سماخلا طرشلاو دخلا بخو ال 57 بارشا نأ ؛ًاعوظ هير كوكي ا : عبارلا

 درجمب دحي ال هنأ ىلإ ةراشإ رارقإلا وأ ةداهشلاب دييقتلاو دحيم ال ركسلا ةلاح ىو ةدئاف برضلا ديفيل ركسلا

 (حتف) [؟١/31 :قئاقحلا زمر] .ةحئارلا دوجو



 برشلا دح باب ش | U û دودحلا باتك

 وأ رمخلا ةحئار هنم دجو وأ تاسلا نبل 410 ير يطع دعب ادهش را رفا انإو

 ةينب الو رارقإ لودي دوحاملا نم يا رمخلا حي 1 اعوط هيرشب نانثالا رمخا برشب مشب لججر يا

 . رمثطاو ركسلا دو ول هلقع لاز ناب ناركس قا وأ «رقأ اًمع عحر وأ اهأّيقت
 اهريغو ةمرحملا ةبرشألا نم كاركس هنوک لاح يأ رمثللا برش وأ سلا رقما رمثلا

 ENE جلا لئاسملا ق دحج ال يآ "هين" :ةلوق .ءازخلاو لاسم كس نمضتي طرش !له :ادهش وأ رقأ لإو

 امك رارقإلا ةحص لطبي ال مداقتلا نال دل فالح نيخيشلا دنع دحج ال اهتحئار تمدعنا دقو رمخلا برشب رقأ

 دقو متي ال هی دوعسم نبا فأر ل ودب عامجإلاو «ةباحصلا عامجإب تبث برشلا دح نأ :امهو ءانزلا دح يف

 دحي الف هبرش ىلع رمخلا حير يضم دعب نالجر دهش ول :ةيناثلا .طرشلا دجوي ملو ة ةحئارلا طرتشي هنأ انيور

 .دحلا عنمي ال ةفاسملا دعبل ةحئارلا لاوز نآل ؛4"ةفاسملا دعبل ال" :هلوقب ديقو دمحم انكي يق رف

 رمخلا ريغ نم .نوكت دق ةحئارلا نأل ؛دحي الف ءرارقإ الو ةداهش الب رمخلا ةحئار هنه دجو هنأ :ةئلاثلا

 دق ات اعقب او هلآ لمتحي هنأل ؛دحي ال رارقإو ةداهش ريغ نم رمخلا أّيقت هنأ :ةعبارلا .ةلجرفسلاك

 دود هعوجر يف قداص هنأ لامتحال ؛دحي ال ةرارقإ نع حجر رمخلا ب رشب رق هنأ :ةسمانلا .ثلشلاب ب

 عئعءاستلا نم لاحجرلا و ءامسلا نم ضرألا ف رعي ال عهلمع لار نا نجلا ةلاح ىف فا هنآ *ةنسذاسلا .هرارقإ

 رك أ هيلعو «يدهي و هلزكك ةدجج طلتخي نم ناركسلا امه دنعو ( ةقينح نأ دنع ريسفتلا اذهو ءاعيش ف رعي الو

 .هفارطأو هتاكرحو هيشم يف ركسلا رثأ روهظ ربتعملا :يعفاشلا دنعو «خياشمل
 ا

 ماك لدو هئردل لاتحيف ؛ةرارقإ 5 تالكلا لامتحا ةدايزل ؛دعي ال رمخا ب رش هنأب هلقع از نم رقأ ولف

rg E EN 2 172 8 5 1 : | 5 نك  Ui a1  : 

 لمعيف «حيحص ريغ ىلاعت هللا قح ةصلاخلا دودحلاب كسلا لاح ةرارقإ نأ ناركس رقا وأ :هلوق وهو :«فنصملا

 اا ةصلاخلا دابعلا قوق ةرارقإ نأ كيش و حف فذَقلا دحك ةصلاخلا ريغ امأو عةيبف ع وجرلا

 دحب رارقإلا فالخب «عطقي ملو «لاملا هنم ذحأ ةقرسلاب رقأ ول اذهو :ىلوألاب حيحص ركسلا يف حاكنلاو لاومألاو

 ق برش وأ قرش وأ نر اذإ ام فالخنو ٠ع وجرلا لمتحي ل هيل ؛دابعلا قوقح نم امهريغو صاصقلاو فدذدقلا

 ذختملاو هركملاو رطضملا برشك حابملاب ركس اذإ امأو :مرحماب ركس اذإ اذهو ؛دحلا هيلع بجي ثيح ركسلا ةلاح

 ف "ی «حتف 5 صلختسم) .ءامعإإلا ةلزنمب هذ اهلك هتاف رصت ريتعت كاف يياودلاو لسعلاو بوبحلا نم

beبع .ناكملا دعبل ةداهشلا نع مهريخأت نكي م  

 ( ئيع «ط) اكس ف رعي الو ءامسلا نم ضرألا الو ر قف لحرلا فرعي ال نأ وهو كلل ريسق# :لاز نأب

 (ط) .اهلك روصلا هذه يق دحلا بجي ال يأ :ال

 ءانبو هيلع رمخلا فطع ليلدب رمكلا ريغب : سلا 57 نم دارم او «فاکلا نوكسو ن 1 نيسلا مضب : كسلا لح و

 :هلوقو 5 هودلجاف مخا ب رش نها : 2ع هل وق قى الطال "ةرطق برش ولو" :هلوق وهو ا ىلع رخآلا مكحلا

 لاقو ءاندنع اطوس نونامث اليلق ولو رمخلا برش دحو رمخلا ريغ نم ركسلا دح يأ أدتبملا ربخ "اظوس نونامث'

 = هذ ركب وبأ برضو «لاعنلاو ديرجلاب رمخلا يف برض #۶ يبلا نأ هذ سنأ نع يور امل «نوعبرأ :دمحأو يعفاشلا



 برشلا دح باب BE دودحلا باتك

 .انزلا دحك هندب ىلع قرفو :ةقضن دبعللو ءاطوس نونام ةرطق برش ولو
 نيناملا ب ربط يأ نينامثلا هلال يأ ان دن

 «یرتفا يذه اذإو «يذه ركس اذإو ءركس برش اذإ هنأ" هاف يلع لوق :انلو «ةياور يف دمحأ لاق هبو «نيعبرأ =
 .يطق رادلا هاور «"ىلاغت هللا باتك يف ةدلج نونامث فذاقلا يأ يرتفملا ىلعو

 ةجح ناكف نيتبرضب ةبرض لك ناكف «نيلعنلاو نيتديرجب ناك هاور امو ءةباحصلا عامجإ هيلعو ؛هانعم. كلامو

 نمز ىف: ناک املف «نيلعبب رمثلا يف 25 هللا لوسر دهع ىلغ دلج" :ديعس يآ لوقا اذه ىلغ كلدي يذلاو ءانل

 ديلولا دلخي نأ څخ ايلع رمأ هڪ نامثع نأ حيحصلا يفو ,دمحأ هاور ."اطوتم لق لك لقب لعج هو رمع

 (ئيع) .ةرطق اهنم برش ولو يأ ةلصتم :برش ولو (حتف) 37/١*[ :قئاقحلا زمر .نينامث
 نامثعو رمع نأ :أطوملا ةياورل «نيناغ فصن دبعلا قح يف رمخلا ةبرش دحو ركسلا دح يأ :هفصن دبعللو

 دحك هندب ىلع قرفو" :هلوقو «فّصنم قرلا نألو ؛رمخلا يف دحلا فصن مهديبع اودلج فيو رمع نب هللا دبعو

 ؛كالهلا ىلإ يدؤي دق دحاو عضوم يف عمجلا نأل رادع ل اک یتا هال يلع را قرفي يأ "انزلا

 هببس نال ؛هبايث نع درحيو ءوشحلاو ورفلا هنع عزني هنأ انباحصأ ن ع روهشملاف ؟هبايث نع براشلا درجي لهو

 نعو «هيف اقناع قالا قوحي نأ لايصال اب نقيعم ريغ هس 5 ؛فذقلا دح فاالخب ءانزلا دحك هب نقيتم

 انرهظأ دق انأ روهشملا ةخو (عامجإلاب تبثي امنإو ؛يعطق صن هب دري م هنأ ؛نيفستلل اراها ؛درجي ال :دمحم

 (ييع «ى صلختسم) .ايناث ربتعي الف ددعلاو قيرفتلا يف ةرم فيفحتلا

 (ئيع) .جرفلاو هجولاو سأرلا يهو انزلا دح يف تينثتسا يلا عضاوملا ىقوتي هنأ ىلع هيبنت :دحك



 فذقلا دح باب 1۲ دودحلا باتك

 فزاد تاب
 ةياكحأ ایپ ق يأ

 E E اا ق نوب ةدصع زا اسم فقل راد ,افوقر یا یتا مک ب
 هقح هنأل فوذقملا فذاقلا يأ ةنصح ةأرما يأ اض احر يآ ةأرقا وأ لجر فذقلا دح يآ

 [(حتف) .رئاغصلا نمف الإو ادي ف وذقملا ناك اذإ ةمألا عامجإب رئابكلا نم وهو انزلاب يمرلا er :فذقلا

 رهو صوصخ يمر :ع رشلا يقو «يمارتلا فذاقتلا سوماقلا يقو «عالقملل ةفاذقلا هنمو ءاقلطم يمرلا :ةغللا يف وهو

 ةنيبلاب هتابثإ نع فذاقلا زجعو «فوذقملا ناصخإ فذقلا دح طرشو «دحلل بحوملا وهو ءاحيرص انزلاب يمرلا

 اثلا سلجملا ىلإ هرخؤي هنأ :فسوي يبأ نعو «سلحجا رخآ ىلإ يضاقلا هلهمأ ءرصملا يف ةرضاح ةنيب يل :لاق ولو
 لمتحم ريخ فذقلا نإف «فذاقلا ةعرج فالخب اه نقيتم براشلا ةعرج نأل ؛برشلا دح نع فذقلا دح رحأو

 (ندعم ؛ئييع) .برشلا دح لثم فذقلا دح نأ :امهنيب ةبسانملاو «بذكلاو قدصلل

 :نيلحر,ةداهتشتب اجا رك قرب كلج قنا فرق ىف برقا || دح لثم فذقلا دح يأ :برشلا دحك وه

 دحو ءامقداهش تلبق «ىئاز اي :هل لاق هنأ دهشن :الاق نإف ؟وه فيكو ؟وه ام فذقلا نع يضاقلا ايفا و

 نعو «يغبلا راد وأ «برحلا راد ق هفذق نوكي نأ لامتحال ؛ناكملا نع امها نأ يغبنيو «نيلدع اناك نإ فذاقلا

 ,دودحلا رئاس فالخب «هب لطبي ال فذقلا دح نأل ؛مداقتلا لامتحال ال هابص يف هفذق نوكي نأ لامتحال ؛نامزلا

 نومي يدلاو# :ىلاغت .هلوق هيف لضألاو «قافتالاب ام فذقلا عقو ف لا ةغللا ىلع نيدهاشلا قافتا طرتشيو

 ثيح نم يأ :اتوبتو (حتف «صلحختسم) (؛:رونلا) ©ةدلح يناس هعيش اق ادهش 2 قيد اا م 2 ]ا

 (ييع «ط) .ةرم فذاقلا رقي وأ ءاسنلا ةداهش هيف عمست الو برشلا دحك نيلحر ةداهشب تبثي توبثلا

 نوشي َنيِذَلاَوظ :ىلاغت هلوقا وغو «ضنلابق ؛ةنسخ وأ انس فونقملا توك امأ ةةئصخت وأ ابضخغ فاذقا رلف
 ناف تر رطل نرولكتا الو يسع وأ اع وأ ايويع وكي الإ ناب هيسافرلا روس ظوالفلا ني ظرعسو ةيآلا

 «بلطلاب دحلا نأل ؛دحلا بجوي ال هفذق نإف ءسرحخأ فوذقملا نوكي ال نأ طرتشيو ءدحلا بجوي ال مهيف فذقلا

 حيرصب فذقلا نوكي نأ طرتشي يأ "انزب" :هلوقو «فذاقلا قدصل قطني ناك ول هنأ لمتحيف «ةراشإلاب هبلطو

 دحي "تقدص" :رخآ لاقو ؛"يناز اي" :نصحملا لجرلل لحر لاق نأب دحي ال ضيرعتلاو تايانكلاب هفذق ولف ءانزلا

 مارخلا عامجلا نأل ؛دحلا هيلغ بجي ال امهوحنو اه ثرحجف وأ امارح اةثالف تعماج :لاق ولو «قدصملا نود لئاقلا

 (ييع «حتف «صلختسم) .دحلا بجوي ناك ناسل يأ نم انزلا حيرصو «دساف حاكنب نوكي دق
 ميل فوذقملا ةبلاطم :لاقي ال ءراعلا عفد ثيح نم هقح هيف نأل ؛دحي ال هبلاطي مل ول هنأل "هبلطب" ديق :هبلطب دح

 مكح ذحأف «هماقم مئاق هنإ :لوقن انأل ؛هنباك اتيم فوذقملا ناك اذإ هبسن يف حدقلا عقي نم ةبلاطمب دحي هنإف ءهطرشب

 ناك نإو دبعلا قح :انلق «بلطلا طرتشي ال نأ يغبني ناكف بلاغ هللا قح : ليق نإف .فوذقملا ةبلاطم مكح هتبلاطم

 حتف «صلختسم) .ًاردلل ًالايتحا اطرش ةبلاطملا نوحي نأ :e ا



 فذقلا دح باب ۹۳ دودحلا باتک

 هيلع ايلي امس فکس هوكي تاھا وچار ورفلا ريغ هنع عزني الو ءاق رفتم
 رفاكلا فذقب دحي الف دبعلا فذقب دمي الف فوذقملا دلا نم سيلي يذلا وهو

 ال هريغ يقو .لح بضغ يف نالف نباب تسل وأ كيبأل تسل :هريغل لاق ولف ءانزلا نع
 ةرجاشمو بضغ ةلاح ىف يأ لفريق

 يدوي الفل ؛برشلاو انزلا دح يف امك هئاضعأ ىلع برضلا قرفي يأ فذاقلا ءاضغأ ىلع اقرفتم ابرض يأ :اقرفتم

 هب ع وطقم ريغ هببس نأل ؛هب فيفختلل هبايث نع فذاقلا درجي ال يأ :هنع عزي الو (حتف «صلحختسم) .فلتلا ىلإ

 لصخي آلف هي مل ألا لوصو نع ناعنع وشحلاو ورفلا نأ الإ انزلا تابثإ نع ارحاع فذاقلا ناك نإو هقدص لامتحال
 (صلختسم) 317/١"[ :قئاقحلا زمر] .هب نقيتم امهببس نأل ؛برشلاو انزلا دح فالخب ناعزنيف دوصقملا

 تقو هدوجو طرتشيو «يضاقلا ملعبو نيتأرماو لجر وأ نيلحر ةداهشب تبثي فوذقملا ناصحإ يأ | :هناصحإو

 نوک لوألا ءايصغ نركب اع داو بقل ةف مخ تقرت ف فاعلا طارق أ [(حتف «ئيع) .دحلا

 مسا نأل ؛ةيرحلا :يناثلاو ءنونجملاو يبصلا قحلي ال راعلا نأل هاذه طرش امنإو ءاغلاب القاع يأ افلكم فوذقملا

 ءرئارجلا يهو (؟ هئءاسنلا) 4 باذَعْلا د as لق 12. ات نهْياعف)ل :ىلاعت هللا لاق «هيلع قلطي ناصحلإلا

 ,"نضحمب سيلف هللاب كرشأ نم" :الكفع هلوقل ؛مالسإلا :ثلاثلاو «ركنأ اذإ ةنيبلاب وأ «فذاقلا رارقإب ةيرحلا تبثيو

 ناك الو «ةبوقعلا قحتسي الف هفذق يف قداص فذاقلا نألو «راعلا هقحلي ال فيفعلا ريغ نأل ؛ةفعلا :عبارلا

 .ةسمخ طورشلا تراصف «نيطرشل ًانمضتم لوألا بلا

 طولا نع ازارتحا ؟انزلا نع يسفر .هرمع يف دساف حاكنب الو ةهبنشب ءطو الو ةأرماب نز نكي مل ناب :افيفع
 ولو ءانصخم نوكي نأ نع يطاولا جرخي ال هنإف «ةيسوحملا هتمأ ءطو وأ ءاهضيح يف هتحوز ءطوك كلملا يف مارحلا

 هيلع ةمرحم يه نم ءطوو ؛ةكرتشملا ةيراحلا ءطو وأ ءدساف حاكنب وأ ةهبشب ءطولاك كلملا ريغ يف مارحلا ءطو

 (حتف «صلختسم) .ناصحإلا نع هجرخي ديبأتلا ىلع
 تسل :هريغل لاق نم يأ [(ب يع) .ةقيقح همأل فذق هنأل ؛ةنضحم همأ تناك اذإ لئاقلا يأ | :دح بضغ يف

 همأ تناك اذإ لئاقلا دح بضغلا ةلاح يف لوقلا اذه ناك نإف «هل فرعي يذلا هيبأل نالف نباب تسل وأ كيبأل

 ريغ ىف هنأل ؟بضغلا ةلاح طرتشاو ؛ةرورض انزلا نم ناك ةيلإ بوسنملا هيبأ ريغ نم ناك اذإ هنأل ؛ةملسم ةرح

 ةلاح يفو «لامتحالا عم دحي الف ءءاخسلاو ةءورملا يف كابأ هبشت ال تنأ يأ ةبتاعملا هب داري دق بضغلا ةلاح

 اضرلا ةلاح يو «ةمتاشملا ةلاح يف ناك اذإ دحي هيبأ ريغل نالف نبا كنإ :لاق اذإ اذكو «ةقيقحلا هب داري بضغلا

 هنوف دوعسم نبا نع يور ام ناسحتسالا هج و «لامتسالل اهلك لاوحألا ٤ افذق ن وكي ù“ سايقلاو دیش ال

 ؛دحلا هيلع بجي ال كمأل تسل :لاق نأب همأ نع هافن ولو «هيبأ نم لحر يفن وأ ةنصحم فذق يف الإ دح ال :لاق

 (صلختسم «حتف) [۳۹۳/۱ :قئاقحلا زمر] .طقف ءابآلا ىلإ بسنلا نأل ؛قدص هنأل

 (ئيع) .دحي ال بضغ ريغ ةلاح يف يأ :ال



 فدذقلا دح باب ١١ 4 دودحلا باتك

ewهلاخ وأ همع ىلإ هتبسنو ءءامسلا ءام نبا ايو يطبناي : يرعل هلوقو  
 برعلا ىلإ بوسنم يأ

 a O O a 000 ...... .هّمأو «ةينازلا نبا اي لاق ولو «هبار وأ
 همأ نأ لاحلاو يأ

 يفن يف دحي ال امك يأ دحلا مدعل لاثم [(نييع) .هريغل لئاقلا يفن يف دحي ال امك يأ | :هدج نع هيفنك

 نأل «همالك ىف قداص هنأل ؛دحي ال هدح نالفو «"نالف نباب تسل" :لاق نأب هدح نع فوذقملا فذاقلا

 امك :ىلاعت هللا لاق ءادا هللا دست قآل ای دال ةد لاو ىلا اذه یدک نبا ال هيبأ نبا فوذقملا

 (ييع ٠ بص (؟ 7 :فارعألا) ةنجلا نم كوبا جوعا

 «فورعملا ليلا مه برعلاو «يبرعل هلوق يف دحي ال امكو يأ "هيفنك" :هلوق ىلع فطع رجلاب :خإ يبرعل هلوقو

 حتفب "يطبناي" :برعل لاق نم يأ برع وهف اهلهأ ناسلب نسبا ءاقريزجو برعلا دالب نكس نم لكو
 كلام دنعو ؛دحي ال مهيلإ ةبسنلاب دحأ مذي نمم قارعلا داوسب سانلا نم ليج مهو «طبنلا ىلإ ةبسن ةدحوملا

 كلام نعو «ةليبق ريغ ىلإ هتبسن يف دحي ال اذكو «متشلا هب ىون اذإ دحي ةياور يف دمحأو «لوق يف يعفاشلاو
 نيا اي هول هلوقر فف هل ايكو يأ "ماعلا هلع نبأ اي" :هلوقو ءايمسع يآ اييرح راعلا هت عت لك“ نأ نه
 ءامسلا عامي بقلي ةئراخ نب رماع ناك و ؛ءافضلاو ةحامسلاو دوحلا يف هيبشتلا هب داري ةن :؟ءافسلا عاق

 [۳۹ ٤/۱ :قئاقحلا زمر] .همركل
 اهدال بأل :ليقو ءاطامجو اهئيسحل ءامسلا ءا رذنملا مأ تيمسو «رطفلا ماقم طحقلا يف هلام ميقي ناك هنإ :الاقو

 ةعاجشلا يفنل ابس هلعجن :انلق ؛دصقلا اذه نع ىبأت بضغلا ةلاح :ليق نإف «قا رعلا كولم مهو «ءامسلا ءام ينب
 (حتف) .دصقلا كلذل هلامعتسا دهعي مم ذا تلق دحلا اجر ايه طرق انأ «بضغلا يف

 مهيلإ بسني هنأل ؛هيبرم وأ هلاخ وأ همع ىلإ فذاقلا ةبسن يف دحي ال يأ دحلا مدعل رخآ لاثم :همع ىلإ هتبسنو

 ِميِهاَرِبِإ كئابآ هلِإَو كهلإ دبع واقل :هينبو ليئارسإ نع ةياكح ىلاعت لاق «هدج ىلإ هبسن اذإ اذكو ءازاخم ةذاغ

 "بأ لاخلا" :ةقلع لاقو «همع ليعامسإو «هابأ قاحسإو «هدج ناك ميهاربإو (١:ةرقبلا)  قاحسإَو َليِعاَمْسِإَو

 ق دج يهشأ لاقو. فتارما نيا ناك تإ لی ھا وهز ينشأ | نچ نا نإ : :الكلع حون نع ةياكح :ىلاعت لاقو

 (حتتف «نيع) .ةمماشملا دنع ءالؤه ىلإ هتبسن

 دنعو ءا ةبلاطملاف ءةيح تناك اذإ األ او كيق ا همأو (يئيع) .هابر يذلا وهو ةدح وملا ديدشتب :هبار

 بلطف" :هلوقو «دحلاب هذحاؤي نأ دحأل سيل ابئاغ يج فوذقملا ناك اذإ يح ةبلاطملا دحأل سيل فوذقملا دوجو

 ادع ا قد س فأ : لماطإو قياس ءال رو اقوم كو است فاقادوأل "كح دلو وأ كلا وأ كارل
 اا ف وذقملا مل ةبلاطملا قح ذإ «يقافتا دلاولاب دييقتلاو «هب ةبلاطملا اقلظم لفس نإو هعرف وأ ءالع نإو هلصألف

 داب بلاظي تأ لف ادبع وأ ارفاك هحرق وأ نسخا تملا لأ ناق ولادك نص نيغ كلل بلاطلا ناق ل اذكر

 < .رفزل فالح دلولا مايق دلولا دلول بلطلا زوجيو «تنبلا دلول ةبلاطملا تبثت ال :دمحم نعو «رفزل افا



 فذقلا دح باب ١١ه دودحلا باتك

 هديس دبعو «هابأ دلو بلاطي الو ءذح هدلو وأ دلولا وأ دلاولا بلطف «تيم

 E 1 ME i ‹فوذقملا تومب لطبيو «همأ فذقب
 فذقلا دح نأ

 نمل ةبلاطملا زوجيف ثروي الف ىلاعت هللا قح بلاغلا :اندنعو «ثرويف «هذنع دبعلا قح فذقلا ف بلاغلا نأ ىلع

 مهل نوكي نأ يغبني :ليق نإف .ةيئزحلا ناكمل مهقحلي راعلا نأل ؛عرفلاو لصألا وهو «هفذقب هبسن يف حدقلا عقي
 قحلي راعلا :انلق «فذقلا دعب تام اذإ اذكو ابئاغ وأ ناك ارضاح انيف وأ فاوذقملا ناك ايخ. ةبلاطملا ةيالو

 هل ىطعي ال هريغ نمض يف تبث ام نأل ؛ايح ماد ام مهتموصخ ربتعت الف انمض مهقحلي ءالؤهو ادصق فوذقلا

 (نييع «حتف :«صلختسم) .هسفن مكح

 ارقا ىلو ذاع قو كقوذدقللا دع وهو مألا دلاو يأ :دلاولا (ط) .تيم هوبأو ينازلا نبا اي :لاق وأ ةنصح :تيم

 لإ و دل ولا دلو قا :هدلو (ييع) .ادبع وأ ارح اچ وأ ارفاك اتن وأ اتیا ناک عا وس :دلولا (ط) ا و

 عوقول ةبلاطم ءالؤهو اوم دعب ةنصخم فذق هنأل ؛فذاقلا يأ :دح (ط) .دلولا ءاقب عم ةبلاطملا قح هل لفس

 (ئيع «ط) .اهفذقب مهبسن يف حدقلا

 نإ قاس و فس كلل دقن. قفا وأ ناک ار 5 هلم يآ "هبا لبقس كلو عرف بلاطي ال يأ :هابأ دلو بلاطي الو

 هدلو بألا لتق ول صاصقلا طقس يح امهببسب نابقاعي ال امُأل ؛همأ فذدقب هالوم دبعلا الو عةمأ فذقب هابأ

 نأ هل هريغ نم نبا اه ناك ولو قس فذَقب هايأ دلولا بلاطي كلام نع ةياور يف الإ عامجإلاب اذهو عةدبع ىلوملاو

 ديسلا الو «هدلوب دلولا داقي ال :#ةكفَع هلوق لتقلاب صاصقلا طوقس هجو «عناملا مادعناو «ببسلا ققحتل هبلاطي

 (ييع «حتف «صلختسم) . كسل نقيتلا مدعل ؛ط وقسلاب ىلوأ دحلاف ( "ةديعب

 تامق هريغ فذق نم يأ :فوذقملا تومب لطبيو (ندعم) .ةنضخملا ةملسملا ةرحلا دبعلاو دلولا مآ يأ :همأ

 ام دعب تام ول فالخلا اذه ىلعو «دمحأو كلام لاق هبو «لطبي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع دحلا لطب فوذقملا

 قح هيف نأ ف فالخ الو ءاندنع ال هدنع ٹر هپ هنأ نم انرك د يذلا لصألا ىلع ئبم اذهو ءدحلا ضعب ميقأ

 ءانغو هتجاحل ؛دبعلا قحا اميدقت دبعلا قح بيلغت ىلإ لام يعفاشلاف «ناقحلا هيف عمتجا املف «دبعلا قحو عرشلا

 قح كلذك الو ؛هب ايعرم دبعلا ريصيف «هالوم هالوتي دبعلا قح نأل ؛عرشلا قح بيلغت ىلإ انرص نحنو «عرشلا
 ريثك هيلع نئتبي هنيبو انئيب فلتخم روهشم لصأ وهو «ةباين الإ عرشلا قح ءافيتسا يف دبعلل ةيالو ال هنأل ؛ع رشلا

 .ع ورفلا لئاسم نم
 = قح هيف ف وذقملل نکل ؛هعوحر لبقي مم عج ر 3 فذدقلاب رقأ نم يأ "عوجرلاب ا :هلوقب هک د ام :اهنم



 فذقلا دح باب ۱۱٦ دودحلا باتک

 اک ىو ملخ وسا تپ نیو «لبجلا يف تأنز :لاق ولو .وفعلاو عوجرلاب ال
 نيخسشلا دمع ليجلا ىلع كنان هلو دق عا هريغل لحجر لطني ال يأ

 es «ناعل الو .تدح تسكحو ةيناز اي :هتأرمال لاق ولو ادح سكعو ناز ا
 0 طقف ةأر لز 5

 نأ يغبني ةثالثلا لصأ ىلعو «هيف بذكي ال هنأل ؛ىلاعت هللا قح صلاح وه ام فالح .عوجرلا يف بذكيف =

 ىلعو ءاندنع فذاقلا نع فوذقملا وفعب دحلا لطبي ال يأ "وفعلاو" :هلوقب هركذ ام :اهنمو ,ع وجرلاب دحلا لطبي

 نأ فسوي يبأ نعو «هل ًافالخ اندنع لخادتلا هيف يرجيو «هنع ضايتعالا زوجي ال هنأ :اهنمو «هب لطبي مهلصأ
 (ييع «صلختسم) .هب ةموصخلا ءاهتنال ؛حصي هوفع
 آل ؛رارقإلا نع عوجرلاب لطبي ال يأ :عوجرلاب ال (ط) .هطسو ف وأ دحلا ةماقإ لبق ناك ءاوس :فوذقملا
 ق تازا :رخأال لاق نم يأ :دح (قيع) .فذاقلا نع وفعلاب ê | لطبي الو أ : وفعلاو (ئيع) :ةليعلا ١ ىح

 فرح زمه هنأل ؛هدضق يف قدصي الو «فسوي يبأو ةفينح يىلأ دنع دح دوعصلا هب تينع :لاقو «ةزمهاب "لبجلا

 ىون دقو «ةغللا يف دوعصلل ةقيقح هبم زومهملا نأل ؛دحي الو قدصي :دمحم لاقو «برعلا ةداع نم اذو «نيللا

 "ىلع" ةملكب لبحلا ىلع تأنز :لاق ولو ءاعامجإ دحي دوعصلا هب نعي مل ولو ؛يعفاشلا لاق هبو «ظفللا ةقيقح
 (صلختسم) 585/١"[ :قئاقحلا زمر] .ال :ليقو ؛دخي :ليق
 .فذاق .دحاو لك نآل ءامهالك نادخب عي :ادح (ىيع) .ناز ثنأ لب ال :لاق نأب بطاخملا يأ :سكعو

 اها ابقتلي مو و امهبلطب اشا کک لاد تنأ لب ب :هةبا وحب جرا لاقف از اب عال لاق نم يأ |(ط)

 اها ةا لو كرو فا ر هک 1 a e لعخ ىلف هللا حس هيفا بلاغلاا أل

 نأ الإ يمدآلا قحل ريزعتلا نأل ؛نارزعي الو نآفاكتي امناشت ول امهأل ؛فذقلا دحب ديقو «ملظأ هنأل ؛يدابلاب أدبيو

 (ئيع) .تنأ لب ال :تلاق نأب ةأرملا يأ :تسكعو (حتفإ .امهرزعيف يضاقلا يدي نيب نوكي

 «دحلا بجوي اهفذق نأل ؛طقف ةأرملا تدح تنأ لب ءال :تلاقف ةيناز اي :هتأرمال لاق نم يأ :ناعل الو تدح

 لهأب سيل فذقلا يف دودحملا نأل ؛ناعللا لاطبإ وهو ءةدئاف هتءادب يف نأل ؛دحلاب أدبيف «ناعللا بجوي هقدقو

 ةلابسحإ نأل ؟كالنقلا ديس دش هيلا نأل الزم كع قا لابا الو ماقال الو" ةهلرق لس وهو تاعالا

 دق :لاقي ال .دحلا يعم يف وه ذإ ؛ناعللا عفدل لاتحيف «هب ةداهشلا طوقسل نعالت ال ةدودحملاو ؛ناعللاب لطيي ال

 افذاقت اذإ نيلحر نأ ىرت الآ كلج ةريع ا كرش اتل ب افق ىلع اقباس ال :قيلق وسو كلا بوي اه دصو

 (حتف ؛ئييع) .هريظن ادهف فذقلاب أدب نم ةءادبب بيترتلا ةاعارم ريغ نم نادخي

 يه دحت ةيبنجأ عم كلذ ناك ولو ؛ناغللاو دحلا يأ ] :الطب (ط) .ةيناز اي :هلوق باوج يف ةتأرما يأ :تلاق

 بيو «ناعللا طقسيف اهتم هل اقيدضت كلذ نوكيف «حاكنلا لبق هب ديرت نأ لامتحال [(ظ) .هنود فذقلل
 هل ةقدصم نوكت الف ءاهبضغ لحأل ةلباقملل انز هتمسو حاكنلا مايق لاح هب ديرت نإو :هتفذق األ ؛دحلا اهيلع

 = لاح نود لاح يف دحلاو ناعللا نم دحاو لك بجوف «هفذقب ناعللا بجيو «دحلا اهيلع بجي الف «ةفذاق الو



 فذقلا دح باب ۱۹۷ دودحلا باتك

 دلولاو كح سگ نإ كالي هاا م كوب رثا لإو OTT :تلاق ولو
 فذدقلل لخرلا يأ هنا دلولا تنشف یف يأ لحرلا

 EE وبأ ردي مل ةأرما فذق ن نر هيمي اياب الو ياي دل :لاق ولو ءامهيف هل
 رلاب يأ ناعللاو دحلا يأ دلولا اذه يأ نيهجولا ق يآ

 ول اذه ىلعو :نيروكذملا نيلامتحالل ؛كعم تينز :تلاق ول اذكو ءالطبف كشلاب امهنم دحاو بحي ملف =

 .انركذ امل ناعللاو دحلا امهنم دحاو ىلع بجي ال لحرلا اهفذق مث كب تينز :ءادتبا تلاق

 هتقدص اأ ريغ هبحاص فذق امهنم الك نأل ؛لحرلا نود ةأرملا دحت كحوزتأ نأ لبق كب تينز :تلاق ولو

 يه دحت كب تينز :تلاقف ةيناز اي :ةيبنجأل لاق ولو ءاهفذق بحوم بحوف وه اهقدصي ملو هفذق بجوم لطبف
 (حتف «ئيع) .ةيورلا يب انرك دا يعذلا لامصحالا مدعل ؛لجرلا نود اهقيدصتل فدقلا دح

 ناعللا بجوي يبنحألا يف دحلا بجوي فذق لكو ءافذاق راص هدعب يفنلابو «هرارقإب مزل بسنلا نأل :خ ! دلوب رقأ نإو
 ؛فذقلا دح يأ "دح سكع نإو" :هلوقو «ةمأ ةجوزلا نكت مل اذإ امي ديقم ناعللا بوحوو «نعاليف «ج وزلا فذق يف

 بذاكتلا ةرورضل هيلإ رص يرورض ناعللا نأل ؛دلولا يفنب بجو ناك يذلا ناعللا لطب هسفن بذكأ امل هنأل

 (حتف «صلختسم) .لصألا ىلإ ريص ناعللا لطب اذإف «هنع فلح ناعللاو ؛دحلا فذقلا يف لصألاو «نيحوزلا نيب

 (ئييع) .قيرفت وأ قيدصت نم كلذ لطبي ام دحوي م و ناعللا بحوي هتأرما دلو يفن نأل :نعالي
 مث ةلاوأ هاقت وأ هاقث مث كلولاب رقأ اذإ يأ :امهيف هل دلولاو (ييع) .هدلو هنأب رقأ مث ًالوأ هافن ناب :سكعغ نإو

 يغبني ىلوألا ةروصلا يف ناعللا بجو اذإ :ليق نإف ءاقسالا وأ قاس رازقإلا ةوسجولا نس فلولا مق تبقي هيب ىقأ

 اذإ ىرت الأ ءامدعو ادوجو هنع كفني ناعللا نأل ؛بسنلا عطق ناعللا ةرورض نم سيل :انلق بسنلا عطقي نأ

 يرحي الو بسنلا يفتني هدلو مآ بسن ىفن ولو Bi ع اس سياف سب ديلا 1 ةدملا تلاط
 ريع «صلختسم) .امهنيب ةمزالم ال هنأ ملعف ؛ناعللا

 الص ةدالولا كلا هک ؛ناعل الو دخ الف كنيا الو ئ يسع بس :هتأرمال لاق نم يأ :! .يتباب ل 7

 الو نالف نباب تسل :يبحأل لاق ول اذهو نامل دج هليع بع ةلئعطولا راكنإا وه لح كنزا اواكتإ نوكيف

 نألو ؛انزلل راكنإ نوكيف ةدالولا راكنإ اذه نأل [ 537/١ :قئاقحلا زمر] .ءيش هيلع بجي ال هاوبأ امهو «ةنالف

 (ضلختام) ..ةميمللا قالخألا ىلإ ةبسنلاو ةديمحلا لاصخلا يفن يف لمعتسي مالكلا اذه

 لمتشتو هربخ "دحي ال" :هلوقو ءأدتبم ةلمحلاو هتلص اهتافوطعم عم "فذق"و ةلوصوم "نم" :خلإ ةأرما فذق نمو
 لحر :ةيناثلا ءائزلا ةرامأ دوحجول ؛دحي الف هوبأ فرعي مب اهدلو اهعمو ةأرما فذق لحجر :ىلوألا :لئاسم تس ىلع

 دحي فذقب يأ دلو ريغب تنعال اذإ اهنأل ؛دلولاب ديقو ءاهجوز تنعال دلولا يفن ببسب يأ دلوب تنعال ةأرما فذق

 هل بأ ال يذلا دلولا ةدالو وهو ءاهيف انزلا ةرامأ مايقل ؛دلولا يفنب ةنعاللا فذاق دحي الف ءانزلا ةرامأ مدعل ؛اهفذاق

 «قداص هفذاقو فوذقملا نع ةفعلا تاوفل ؛دحي الف هكلم ريغ يف عيطو دق الجر فذق لحر :ةثلاثلاو «ةفعلا تتافف

 .ةفعلا مدعنيف «هجو نود هجو نم اهيف ةمرحلا نأل ؛دحي الف هريغ نيبو هنيب ةكرتشم ةمأ ئطو لحر :ةعبارلا



 فذقلا دح باب Ib دودحلا باتتك

 املسم وأ ةكرتشم ةمأ وأ أ هکلم ريغ يف طو ادعو وأ او تنعال وأ ءاهدلو

 ا کچ فشق ردأ ئطو غلا ةمأك الجر فذق وأ يآ 5 هاربا فدك أ يا

 اوس مآ او ا ذعر ت ال عاف و نع تام انتاكم أ ہر قا ك
 تا روصلا ف فذاقلا يأ ابتاكم فذق وأ يأ

 ءطولاف ا و فار عفر ناک نإو :ةفذاق دحج آل ةنيعل امارخ ابطو ئطو نم لك نأ هيف لصألاو =

 ىلا هتمأك ةدبؤم ةمرحلاو كلملا يف وأ ؛ةكرتشملا ةمألاك هجو نم وأ :ةيبنحألاك هجو لك نم كلملا ريغ يف

 طقسي روهشملا ربخلاب وأ عامجإلاب اهتمرح توبث نوكي نأ طرشب ةرهاصملاب وأ عاضرلاب هيلع تمرح
 ةمالاو: ءادساف احاكت ةحركتملاو دنيا ةيراج هتيعلا همردلا نمو: :هقذاقا دنع ألا نح ةفيح يأ .دنع ناضحألا
 .اهئطوف اهجوزت وأ ءاهتنب وأ اهمأ ىرتشا مث ةأرماب یو یو هعمل

 اوحكنت الو :ىلاعت هلوق صنب ةتباث اهيف ةمرحلا نإف ءاهتطوف اهارتشا وأ نبالا اهجوزت مث ةأرماب هوبأ نيز اذإ :اهنمو

 جورت ت وأ «مراحا نم ام ريغ وأ نيتخألا نيب عمج وأ اه لخدو ٠ همراح ج ورت اذإ : اهنم و «(۲ ؟ :ءاسنلا) 4ہک ؤابآ حكت اَم

 طقسي ال ةيس وجا و ةحج وزتملا ماك ةدبؤم ريغ ةمرحلا تناك إو «تاصإلا طقسي كلذ لك اهنطوف «ةرح ىلع ةمأ

 ءيطو وأ ءامعادحإ وأ امهتطوف «ناتحأ ناتمأ هكلم ف ناك وأ السا ءارش هما شا اذ و او هئاضحلأ

 .ناصحإلا طقسي ال كلذ لك «ءاليإلاب ةمرحملا وأ اهنم رهاظ ىلا هتأرما وأ ضئاحلا وأ هتبتاكم

 دنع هناصحإ طقسي ال ءاهئطوف اهارتشا وأ اهتنب وأ اهمأ جوزت مث ةوهشب اهسمل وأ ةأرما جرف ىلإ رظن ولو
 هرفك ةلاح ف نیز دق الحر ر فذق لحجر :ةسماخلا ةلأسملاو ءامهل افالخ عامجإ اهيلع دقعني مل ةمرحلا نأل ؛ةفينح ل

 ٤ وأ مالسإإلا راد ق يهد وأ ناك E رفاكلاا نم ق ةشحتي ان ولا نأ ؛هف قداص هنأ ؛هفذاق دم الف ملسأ مث

 ؛فذاقلا دحي ال ةباتكلا لدي بقي الآم كرتو تام ايتاكم فذق لجر :ةسداسلاو ةا اپ لقي بولا راق

 .f هتوم يف اوفلتحا ةباحصلا نأل ؛ةهبشلا نكمت بتاكملا اذه ةيرح قو ةرحلا فذقب بحي امنإ دحلا نأل

 (حتف «ٰييع) .كشلاب تبثي اپا نكي | قاسيتحنإلاو ا كفر راقت ادلع

 (ئييع) .دلو يفنب اهجوز نيبو امهنيب ناعللا ناك ناب :تنعال وأ (نييع) .اتيم ع وأ تالا 886 ولون :اهدلو

 ؛عبرألا لئاسملا هذه يف فذاقلا دحي يأ :حلإ ةمأ ئطاو فاذاق دحو (ط) a لدبي يفي لام يأ :ءافو نع

 اذإف .نابصحإلا طوقس هبجوي ال هريغل اسار ناك نإ مطولا نإ::ابلقا دقو «هريغل مارحلا ءطولا ةروص اهنم لكل نأل

 ىلعف «ةيسوحا هتمأ خطو دق الجر فذق لر .:ىلوألا ءهفذاق دحيف ءانصحم فودقملا يقب ناضحإلا طقسي مم

 جور ئطو دق الحر فذق لحر :ةيناثلاو :ةيسوحب اوك وهو «هريغل هتمرح نكل «مارح اهئطو نأل ؛دحلا فذاقلا

 .هريغل ةمرحلا تناكف ءرهطلا نامز ىلإ ةتقوم ضئاحلا ءطو ةمرح نأل ؛فذاقلا دحيف ضيحلا ةلاح يف هتمأ وأ

 اجلا طو نأ ةر ىأ نعرو عف طلا دنع فاما دحيف حاكم ىطو هع دلعي فتق لجر ةدفلاقلاو

 اهيف ىلوملا كلم :انلق ءاهئطوب رقعلا همزل اذهو ءءطولا قح يف لئاز كلملا نأل ؛رفز لاق هبو «ناصحإلا طقسي

 - :ةهبشلا فاني فيكف «لحلا فاني ال رقعلا باوحج وو «نيميلا ةرافك نع اهقتع زاج اذهو «هحو لك نم تبان



 فذقلا دح باب ١ ١ 84 دودحلا باتك

 فس هدا _

 ااا اا

 ل وھی اراز بر وأ «نز وأ فذق
 لكلل حجار تاتجأ وأ اج رك وا ةدحاوي ارارم

 ارفاك هنوك لاح همأ حکن دق املسم فذق لحجر :ةعبارلا «هريغل تناكف ءزجعلا نامز ىلإ ةتقوم ةمرحلا نألو -

 «هدنع مهنيب اميف حيحص مراحب مهحاكن نأ ىلع ئئبم اذهو دحج ال :الاقو ءةفينح يآ دنع فذاقلا دحج

 (ٰييع «صلختسم) .حاكنلا يف رم دقو «دساف امهدنعو
 (صلختسم «ئيع) .رفزو فسوي يبأل افالخ اهيف تباث هكلم نأل ؛هتبتاكم ئطاو فذاق دح يأ :ةبتاكمو

 ةقرسلاو انزلل دي الو :ًاهللسم فالق نماتسمو (ط) .مراحلا نم مألا ريغ وأ هرفك لاح يف يأ :هرفك يف

 :مالسإلا راد يف املسم فذق نماتسم دحو يأ "فاق" :هلوق ىلع فطع عفرلاب [ئيع) .لكلا يف دحي ينذلاو

 انهت نك ام. ىلإ محجر مث خردل تاس ناصف ها قح هيف. يلاعلاا نآل دجال :الوأ لوقت ةع رثا ناكر
 .دابعلا قوقح ءافيتسا نمأتسملا مزتلا دقو «دبعلا قح فذقلا يف نأ ههحوو

 افالحن «ةقرسلاو انزلا دح بجي الو ءاقافتا هيلع بجي ال رمخلا دحو «اقافتا هيلع بجي فذقلا دح نأ :لصاحلاو

 اذإو اشنا فف كسلا دحلا| حيحصلاو «رمخلا دح الإ اقافتا دودحلا عيمج هيلع بجيف يمذلا امأو «فس وي نال

 نم هتداهش در نأل ؛بات نإو هتداهش طقست فذق يف ملسملا دح اذإ مث .نيملسملاك اوناك رمخلا ةمرح اودقتعا

 لهأ ىلع هتداهش زحت مل فذق يف رفاكلا دح اذإو (:رونلا ادب ةَداَهَش ْمُهَل اولَبقَت الوإ# :ىلاعت هلوقل ؛هدح مامت
 ةدودرم ريغ تناكف مالسإلاب اهدافتسا ةداهشلا هذه نأل ؛نيملسملا ىلعو مهيلع هتداهش تلبق ملسأ نإف «ةمذلا

 اتا اک لقت ل ی قاد يده و
 (ئيع ءط) . .اددعتم وأ انعام لجو ١ رارم :فذق نمو

 لوصحلا ارارم برش: لكلو ارارم از: لکلو ارارم فاذق لكل نوكي مرحبا هب دح يذلا دحلا يأ :هلكل وهف

 مدعل ؛ةدح ىلع دحاو لكل دحي ثيح برشو فذقو نز اذإ ام فالخب اروا و لخادتللو دوصقملا

 دح نمو باسنألا ةنايص انزلا دح نم دوصقملا نإف «ضارغألاو بابسألا فالتخال ؛ضعبلاب دوصقملا لوصح

 نيب يلاوي الو هعرشل دصق ام الإ سنج لكب لصحي الف لوقعلا ةنايص برشلا دح نمو ضارعألا ةنايص فذقلا

 .لوألا نم اربي ىح رظتني لب ؛كالحلا ةفيخ دودحلا

 ولو .لحادتلل يناثلل هيلع ءيش الو «لوألا متي هنإف ءسلجملا يف رخآ كفذق مث طوس الإ فذقلل دلج ول اذه ىلعف

 دح نإ :ءكللي يعفاشلا لاقو ا اديني نيج رس ايلاث تک وأ نز مث برهف دحلا ضعب برشلل وأ انزلل برض

 لب دحلا لخادتي ال ءرخآ انزب هفذق مث ءانزب ادحاو فذق وأ ةدحاو ةملكب ةعاج فذق اذإ الإ لخادتي ال فذقلا

 (حتف) [۳۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .دح فذق لكل بجي



 ريزعتلا ماكحأ نايب ¥ دودحلا باتك

 ريرعتلا يف يف لصف

 TTT ê E RE E 2 RE م8 ,قساف معلولا ءانزلاب ارفاك وأ E تقلق نو
 هلوقب املسم فذق وأ يأ فذدق وأ يأ

 وعم. رزغلا سس ريزعتلاو «ةردقم ريغ رجاو 0 ف عرش ةردقملا رجاوزلا ير ءدودحلا ید امل : ريزعتلا 5 لصف

 ٤ ري عمل رغتلا ابيل وحج ۾ ىلع ةمألا تعمجأو :ئيعلا لاقو دخلا لود بيدأتلا :اعرشو ءةغل بيدذأتلا وهو «عدرلاو كالا

 افقلا ىلع برضلا نعي عفصلاب نوكي دقو يفنلاب نوكي دقو «سبحلاب نوكي دق وه مث «دحلا بحوت ال ةريبك

 يضاقلا رظنب 1 دقو «برضلاب نوكي دقو فيتنعلا مالكلاب نوكي دقو «نذألا كيرغتب نوكي دقو «فكلاب

 .مهايانج يضتقت ام ىلع مامإلا يأر ىلإ ضوفم وه امنإو «ردقم ءيش هيف سيلو «سوبع هجوب هيلإ
 لوقي ناب طّقف مالعإلاب ن وكي ةيولعلا و ءاملعلا مهو :هفارشألا فرش رف هت پلا ق عبرأ نلف ف اشا : ليق

 باب ىلإ رجلاو مالعإلاب ن وكي نيقاهدلاو ءارمألا ريزعتو «لعفت الف اذك لعفت كنأ يغلب :نالاعإلاب هل يضاقلا

 اذه نوكي ءاسخألا ريزعتو «سبحلاو رجلاو مالعإلاب ةيقوسلا مهو طاسوألا ريزعتو «كلذ يق ةموصخلاو يضاقلا
 زي هتأرما عم اجر كار دولا" قو «مامالل زئاج لاومألا ذحأب ريزعتلا نأ :فسوي بأ نعو «برضلاو هلك اا ميلا

 هنأل :ييئارفاو لعرب وأ يلغي ةداهعت ريزعتلا فيهو .اعيفع ارل لحرلا لتق ناعواطم امهو ءهمرحم عم وأ اهي

 نايبصلا قح يف عرشو «هنع وفعلا حصيو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا هيف لبقي اذهو «دابعلا قوقح سنج نم

 (حتف) ]۳۹۷/۱ :قئاقحلا زمر| .ليفكتلاو
 یر اعر وأ تیز یا یار يذلا ناب سزا (نفلضتسم] .اصقان وأ الماك كلملا ناك ءاوس ًاقلطم :اك ولم

 رزعي امك رزعي «هداز "مارح اي" ىلإ "قساف اي" نم ظافلألا هذهب ًاملسم فذق وأ يآ "اكولمم" ىلع فطغ الس وأ

 ؛مالسإلاو ةيرحلا دقفل ؛نينصحمت اسيل اسأل ؛فذقلا دح دحج الو ءانزلا حيرصب امهفذق اذإ رفاكلاو كولمملا فذاق

 .دودحلا ق سايقلل لحدم الو هب نيشلا قحلأ هنأل ؛رزعي هنإف ءركذ ام رحآ ىلإ رفاك اي قساف اي :ملسمل لاق اذإ امأو

 ظافلألا نم ثنخملا ريغو كلفت اإ برقا لاق اسر نوع وو لآ يقرر و تا كوع تدا لأ يرصلا تج

 ارجاز حلصي ریزعتل او ا ةليلقتا بحبازوب كنايانلبا نعاةاساقلا ل اهأ رجز نالو ؛نيشلا قاحلإ يف هانعم يف األ ؛هب قحلم

 فذق نم" :هلوق نأل ؛طرشلا باوج نوكي نأ :امهدحأ :نيهحو لمتحي "رزع" :هلوق مث .اعورشم نوكيف

 (حتفو «صلختسم) .ًادتبم هتلص عم لوصوملا نأ رابتعاب ادنی نيدع نوكي نأ :ناثلاو ءطرشلا نعم نمضتي ةلوصوم

 قالطإف متشلا ليبق نم ظافلألا هذه [(حتف ءط) .قسافلا نبا اي وأ ةيصعملا نم اولا رشاتملا وعز : قساف ايب

 اذإ امك كلذك رابخألا نأل ؛ديقب سيلو ءادنلا ىلع متشلا لئاسم ف فنضملا رضتقاو «يعرش زاخم اهيلع فذقلا

 عا e ف وذقملا نكي ١ اذإ ظافلألا هذمك رزعي امنإو ءاضيأ ريزعتلا هيفف قساف نالف وأ قساف كنا :ملسمل لاق

 نيب قرفلاو «كلذك مكحلا ايمذ وأ اعلي ناك ءاوس فوذقملاو رابحألا ف قداص هنأل ؛رزعي ال افضتم ناك نإف

 (حتف) .ةيصعم لك بكتري نم :رجافلاو «يصاعملا نم اعون بكترملا وهو معأ قسافلا نأ :روجفلاو قسفلا



 ريزعتلا ماكحأ نايب ۲۱ دودحلا باتك

 «نايبصلاب بعلي نم اي ا رجا اي نفل اه تی اي ءريسفاك اي
 مه حيبقلا لعفي يأ ريادلا قا طي يذلا وف

 ,ةبحقلا نبا اي «نئاح اي «ثنخم اي ان عرهتللا براش اي ءايرلا لك أ اي
 تس لأ تاناعألا يف روكي ناوه كلذك سيل وهو كلذب ف ورعم ريغ وهو

E eن لا ا مرابط  SESE EER 
 مارخحلا دلو اي يآ قفانملا يعمر وه

 (ط).قراسب سيل وهو قراسلا يأ :صل اي (ط) .ينارصنلا نبا اي ينارصن اي يدوهي اي وأ :رفاك اي
 :هلوقب رزعي اذكو «هانعم. قيدنزلا نأ رهاظلا [(ط) .نانجلا يف رفكلا يفخيو نامبإلا رهظي يذلا وه] :قفانم اي
 بضغ قف كلذ ردص اذإ اميف رزعي طول موق لمع لمعي نم يأ "يطول اي" :هلوقو «يضفار ايو يعدتبم اي

 موق لمع لمعي هنأ نع نإو «رزعي ال فك طول موق نم هنأ نع نإ است «يطول اي :هل لاق اذإ لاق نمل افالخ

 نم اي" :هلوق يف بعللاب دارملاو ءانزلا حيرصب هفذق ول ام ةةزلم. امهوق ىلع دحو «مامإلا لوق ىلع رزع طول
 (حتف) .يطول اي هلوقك راصف «حيبقلا لعفلا وه بسلاو بضغلا ةنيرقب "نايبصلاب بعلي
 هتأرما ذأ يج يذلا :ليقو «هلهأ يف هل ص ال يذلا وهو هللذ انيد ءيشلا ثاد نم لادلا ثيلثتب :ثويد اي

 (حتف) .هلهأ انز ىلع راغي ال نم وهو :"ردلا" يقو ۳۹۸/١] :قئاقحلا زمر| .هيلع تكسيف قيرطلا ريغ ىلع

 (ف طر .ئطوملاب فدارم نونلا رسكبو رسكت همالك يفو نيل هئاضعأ يف يذلا نونلا حتفب :ثنخم اي

 ءانزلا ةهحج م ةاتفلاو فلا نب ربخلاب نات ىلا يه ةبحقلاو ؛ةلمهملا عاملا ناوكساو فاقلا م :ةبحقلا نبا اي

 دق ةينازلا نأل ؛ةينازلا نم شحفأ يهو ةشحافلا ىلإ جرخت يأ بحقتت يلا يه ةبحقلا مويلا سانلا فرع فو

 اذه فرعت مل برعلاو (ةدلوم ةملك ةبحقلا "تاسلا فو «ةرجألاب هب رهاحي نم ةبحقلاو يهزم بفتأتاو ريس لش

 اني رم اذإ ترعلا يف ةينادلا تنتاك و: :لاعسلا وهو باشلا نم باپ لیقو N ا زمدا مسالا

 :لاقف نابطرقلا نع مهضعب لئس [(نيع) نه Ri کشف الس ر ههر و u نا مس تا يذلا فا ا اب

 | بهذت :نولوقي سانلا ناكو زت اهتنب تناك و ةبط رق اها ناكو نابأ مأ 'اط لاقي ةيلهاجلا ٤ ةأرما ٹاک

 :ليقو «ثويدلا نعم نم بيرق وهو نابتلق ةيسراف نابطرق :ليقو «نابط رق *ةماعلا تلاقف كلذ رثكف نابأ وأ بط رق

 ةددنشملا عارلا نسكب ننغنو سرعم ةيشوقي مويلا ماوعلا هددضتي ياللا نحو .حيبقلا لعقللا نينا نيب غمجللا ببسلا وف
 لوحدلاب انمرط ناذأي وأ «ةعيضلا 8 هعرازم مكن وأ غلاب مالاع ران هتأرما ثعبي يذلا وه :ليقو «ةلمهملا نيسلاو

 (ئيع) :تاينازلا ءاعسلا هيلإ ي وأي يذلا وه :ىوأم اي (صلحختسم ‹«حتف) [۳۹۸/۱ :قئاقحلا زمر] .هتبيغ يف امهيلع

 حتفب "هداز" نأل ؛مارحلا ءطولا نم دلوتملا يأ :هداز مارح اي (ييع) .صوصللا ىوأم اي :لاق وأ يأ :صوصللا وأ
 عط ولا ناف ءانزلا دلو نم معأ وهف ٍإ ىدولوملا دانعم و ےک اس عاشه هرخآ فو «ةلمهملا لادلا حتفو فل فلألا لوح كس و ءازلا

 ميئللا ثيبنملا عادخلا هب داري ام اريثكو ءانزلا دلو الإ هب داري ال فرعلا فو ءانز نوكي ال ضيحلا ةلاح يف الثم مارحلا

 (حتف «ئييع) . .رزعي ةقسافلا نبا اي ةرجافلا نبا اي :لاق ول اذك و «ءانزل | حيرصب فذقلا مدعل ؛رزعيف



 ريزعتلا ماكحأ نایب ۲۲ دودحلا باتک

 عءاْعب اي اي «ماّجح اي ,ةّيح اي ءٌّرقب اي ءزيزنخ اي راح اي سيت اي «بلک ايبو ءرّزع
 نوباملا وه بئذ آي درق اي رول اي

 «ةكحض اي «ةرخس اي «سوكنم اي سكان اي ءراّيع اي «مارحلا دلو اي عدِحاْوم اي
 باولخملا رش نفتحلا لحارلا وه اورلا رجأ ذخأي يذلا وه

 ,هلبأ اي «ناخشك اي
 هل لقع ال يذلا وه

 نیت ای هلك اب ق امام لق نم يأ :بلك ايبو (نييع) .روصلا عيمج يف يأ هلك روكذملل باوح :رزع

 قحلي الف بذكلا حيرص هنأل ؛عيمجلا يف رزعي ال يأ ءال :هلوق لكلا باوجو طرش وأ أدتبم اذهو «سوسوم اي ىلإ

 أل ةررعي ةيولعلاو ءايققلا# كارشألا نم بوبسلا ناك نإ :ليقو ايش دعي هنأل نرس افرع ىف :ليقو هراعلا
 (حتف «نييع) .هيف ليق ام ن رسحأ اذهو رزعي ال ةماعلا نم ناك نإو ؛كلذب ةشحولا مهقحلي

 اضيأ ءابظلا نم ركذلل لاقيو «سايتأو سويت عمجلاو زعملا نم ركذلا وه «ةيتحتلا نوكسو ةيئاقوفلا حتفب :سيت اي

 ءاغبلا سانلا فرع فو «ملظلا ىععمبو انزلا ىععمج يغبلا نم ديدشتلاب لاعف نزو ىلع '"ءاغب اي" :هلوقو ءزنع ىثنألاو

 وه 'رجاؤم اي" :هلوقو ءرزعي نأ يغبنيف «ثويدلاك وهف ىضريو هتأرما روجفلا ملعي يذلا وه :ليقو ؛ثنحملا وه
 ىلع هل تلعج اذإ ةرجاؤم ريجألا ترجأ :لاقي ءانزلاب نذؤي ال فراعتملا يقيقحلا هانعم نكلو ءانزلل هلهأ رجاؤي نم

 (حتف) ١//3[[ :قئاقحلا زمر]لامتحالا اذهل رزعي الف ةرجأ هلعف

 سيل هنأل ؛فذقلا بجي ملو ءانزلا دلو نيعم. فرعلا يف هنأل ؛هب ريزعتلا يغبني :[74/5] رحبلا يف لاق :هارحلا دلو اي

 "رايع اي" :هلوقو ءرهاظلا وهو ؛رامحلا دلو ايب "ريدقلا حتف" يف لاثملا اذه لدبأ دقو «هب نيشلا قحلأ دقو «حيرصب

 :ءارفلا ىكحو «بيعلاو ببسلا وهو راعلا وأ لبطلا وهو «ريعلا نم نوكي نأ نكمي «ديدشتلاب لاعف نزو ىلع

 نم لوعفمو لعاف نزو ىلع سوكنم اي سكان اي :هلوقو ءايكذ ةكرحلاو فاوطلا ريثك ناك اذإ رايع لجر
 «مركلاو ةدجنلا ةياغ نع رضقملا موقلا نم سكبلا :ليقو ءاسكنو هل ب لاقي نک رف امك ا نيكل

 ؛سانلا هيلع كحضي نم ةرفص نزو ىلع ةكحض اي ةرخس اي :هلوقو «مذلل ةفص كلذ لك و «فيعضلا اضيأ سكنلاو

 (ط) .لمع ريغب دوزتي يذلا وه : رايع (ٰييع «حتف «صلختسم) شال كحضي نم ةرمه نزو ىلعو

 يف ركذو ءاهرسكو فاكلا حتفب [(ييع) .ةريغ عون نع ولخي الو ةريغلا رمأ يف لهاستي يذلا وهإ :ناخشك
 نيد ال يذلا نعم ةمحعملا اا هنأ :يومحلا لقنو «نطبلا ريبك يعم ةلمهملا ءاحلاب حتفب هنأ ]١70/١[: رهنلا

 هتأرما نوكت يذلا وه :ليقو «ةمجعملاب ناك اذإ هيف ريزعتلا بوجو يغبني «ثويدلا ناخشكلا "سوماقلا" فو «هل

 رسكب لالعف نزو ىلع ناحسك :ليق برعأ نإف «برغلا مالك نم سيل هنإ :ثيللا لاقو ءناسللا ةيذب ةطلس

 فرعلا يف لمعتسيو «ءاهلب ةأرملاو «هلبتو رسكلاب هلب دقو ءردصلا ةمالس هيلع تبلغ يذلا وه :هلبأ اي .ءافلا
 ق اا
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 EEE EES طوس توتال ةحسنا يرسللا ااو ا «سوحنم اي «سوسوم اي
 عيمجلا يف رزعي ال يأ

 هريغ سوسوي نم وه [(حتف).ناطيشلا مسا وه حتفلاب وأ سفنلا ثيدح نعم. رسكلاب ساوسولا نم]:سوسوم
 ,عءوسلا لامعأب

 :لوقنف ءاهماكحأ اب فرعي ةطباض ا ركذي نأ يغبنيف «ىصحت ال ةريثك حئابقلا ىلع لدت ىلا ظافلألا نأ ملعا مث

 ىلإ هبسن نإو ؛لوألا مسقلا يف امك هيف ريزعتلا بجي فرعلا يف اراع ّدعيو «عرشلا يف مرحي يرايتخا لعف ىلإ هبسن نإ
 فيرش ناسنإلل لوقي نأ الإ ؛رزعي ال هوحنو ماجحلاك فرعلا يف اراع دعي نكل «عرشلا يف مرحي مل يرايتخا لعف
 مهال ؛لذارألا فالخب مهتناهإب رزعيف ماركإلا لهأ نم مهنأل ؛لاصلا لجرلا وأ يولعلا وأ ملاعلاك بسنلا وأ سفنلا

 .مه لاقي ام. نولابي الو «ظافلألا هذه لثع, نوهوفتي

 عملا دارملا لب ءدارم ريغ يقيقحلا نيعملا نأل ؛بلك اي ريزنحخ اي رامح اي وحن ةيفلخلا رومألا يف رزعي ال اذكو
 اعرش مرحي لاعفألا نم اريثك نأل ؛فرغلا يف اراع دعي :انلق او :قلخلا ۾ ىبسو ةروصلا جيبقو ديلبلاك :يزاحما

 ارا فرعلا قب ةو اعرف مرتع اه ةيراعضالا لاففألا نمو تانعلاو ةر بتلا فرقا i اراغ دعي الو

 (ئيع «صلحختسم) وشو وایت ايديا :مهوقك اهب نولابي ال ماوعلا نكل
 يف رزغي هنأ :يناودنملا ىكحو «راعلا هب قحلي الف «بذكلا حيرص هنأل ؛هلك روكذملا باوج «رزعي ال يأ :ال

 يدنع حصألا :يسحرسلا ةمئألا سمه لاقو ءانفرع يف متشلا هب داري هنأل ؛ريزنح اي بلك اي :هلوق لثم يف اننامز

 تاتو هت يف ايس دعي هللا ب «ةيولعلاو ايعتلا# قازملالا نه برأ نع ناک نإ کک رويال هلأ

 [۳۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هيف ليق ام نسحأ اذهو «رزعي ال ةماعلا نم ناك نإو «كلذب ةشحولا

 ةعست :فس وي يبأ دنعو ؛نيفرطلا دنع [(ط) .طوسب هنع صقنف نوعبرأ هلقأ ديبعلا دح نأل] د ا د

 دع عزو ا نسللا براو دنفس ىلإ نک لك ترب هنأ :هنعو «نوعبسو ةثالث :هنعو «اطوس نوعبسو
 مظع ردق ىلع ربتعي ريزعتلا نأ :هنعو اضرب فذقلا دح نم انزلا ريغب نصحملل وأ نصحملا ريغل فذقلاو «انزلا

 ءرفز لوق وهو «سايقلا وهو «ةياور يف طوس صقن مث «رارحألا يف دحلا قدأ ربتعا فسوي وبأف «هرغصو مرجلا

 وهو «فذقلا يف دبعلا دح وهو «دحلا ندأ ىلإ ارظن امهو «هدلقف ب يلع نع روثأم وهو «ىرحأ يف ةسمحو
 ةعست دبعلا يف :دمحأو يعفاشلا دنعو «مكاحلا ىلإ ضوفيو «هل دح ال :كلام دنعو اط هنم اصقنف «نوعبرأ

 [۳۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .رشع

 ياغ ردوا وللا نم خلب فبات لقت نيتاتغلا نق وهف دخ ريخ يف ادح غلب نم" :## هلوق هيف لصألاو

 لقأ ىلإ رظن وهو «دحلا ا ىلإ ارظن امهف «نيدتعملا نم وهف ادح ريزعتلا غلب نم يأ غيلبتلا نم ءاهقفلا ةنسلأ

 (صلختسم) .رارحألا يف دحلا



 ريزعتلا ماكحأ نايب ١ ؟ 4 دودحلا باتک

 س انزل ةح مث ريزا برضلا ةشأو ؛برتعلا دعب سيج حصو ثالث فو
 رزعملا سبح يأ

 00 :OE رده همدف تامف رّزع وأ دح نمو .فذقلا دح مث برشلا

 مامإلا رمأب ةباحصلا عامجإب هتوبثل

 لوصح عم هريدقتل نعم الف «صاخشألا فالتحاب كلذ فلتخيو «تادلج ثالث ريزعتلا لقأ يأ :ةثالث هلقأو

 .ةثالثلا لوق وهو > خياشملا هيلعو هيف ةحلصملا ىري ام ردقب يضاقلا قاد لإ اش رقم نوكيف «هنودب دوصقملا

 دقو ءزاح ريزعتلا يف برضلا ىلإ سبحلا مضي نأ مامإلا ىأر نإو يأ :هسبح حصو 1١٠١/١[ :قئاقحلا زمر]

 نم نأل ؛ريزعتلل لاص سبحلاو «هيلإ مضي نأ زاج هب ءافتكالا زاج اذإف «ريزعتلل الجر سبح :تلع يبنلا نأ حص

 ريزعتلا نأل ؛دحلا توبث تقو ىلإ سبحي دحلا بوجوب ممتا نمو «توبثلا تقو ىلإ سبحي ال ريزعتلا بوجوب مهتا
 نم ردقلا كلذب ضرغلا لصحي ال دق هنألو «دحلا بجوي ام ةمهتلا دنع هب بقاعي نأ بسانف ءدحلا نم ىدأ

 (صلختسم «ٰييع) .برضلا دعب هسبح زوجيف برضلا

 ينعي :ريزعتلا برضلا دشأ (ع «ندعم) .داسفلا لهأو ءاهفسلا يف ديقلا حصو «ةحلصم هيف ناك اذإ :برضلا دعب

 ؛ريزعتلا يف نوكي دحاو وضع يف طاوسألا عمج برضلا دشأب دارملا :ليقو «ريزعتلا يف نوكي برضلا يف ةدشلا

 وهو «دوصقملا تاوف ىلإ يدؤي ال يك «فصولا ثيح نم ففخي الف ؛ددعلا ثيح نم فيفختلا هيف ىرح هنأل

 يف ركذو .طقف ةيلألاو رهظلا هيف برضي هنأ :فسوي يبأ نعو .دودحلا يف ىقتت يلا عضاوملا يقتيو «راحرنالا
 ىصقأ ىلإ غلبي ال يذلا ريزعتلا يف امأو «دحلا ةياغ ىصقأ غلب اذإ اميف ءاضعألا ىلع ريزعتلا قرفي لصألا دودح
 (ييع ءصلختسم) .ددعلا رابتعاب هيف ففخ هنأل ؛قرفي الف ةسمخح وأ ةعبرأ وأ طاوسأ ةثالث لثم هتياغ

 عرش ثيح مظعأ هتيانج نألو ؛ددعلاو باثكلاب تباث هنأل ؛انزلا دح برضلا دشأ ريزعتلا دعب يأ :انزلا دح مث

 اجب عوطقم برشلا ةيانج نأل ؛برشلا دح برضلا دشأ انزلا دح دعب يأ برشلا دح مث :هلوقو «محرلا هيف

 (صلختسم «ندعم) .ةحئارلاب مكاحلا ىلإ راضحإلاو برشلا ةدهاشم
 نأل ؛فذقلا دح برضلا دشأ برشلا دح دعب يأ [(ط) .فذاقلا قدض لامتحال هببس فعضلا :فذقلا دح م

 ظلغي الف «هناسل عطق ةلزنم تلزنف ةداهشلا در ثيح نم ظيلغتلا هيف ىرح دقو «فذاقلا قدص زاوح لمتحي هببس

 برشلا مث فذقلا مث انزلا دح برضلا دشأ :دمحأ لاقو ءاوس لكلا :كلام دنعو «ففخي لب «فصولا ثيح نم

 (صلختسم «ندعم) 4٠٠0/١[ :قئاقحلا زمر] .ريزعتلا نم دشأ انزلا دح :دمحأ نعو ءريزعتلا مث
 عماجي ال بجاولاو «تابحاولا نم ريزعتلاو دحلا ةماقإ نأل ؛دحأ ىلع ءيش هب بجي ال لطاب يأ :رده همدق

 لاقو .داتعملا زواجتي مل اذإ غازبلاو داسفلاك ةمالسلاب ديقتي ال رومأملا لعفو هب رمأ ام لعف رومأملا نأل ؛نامضلا

 يف ماكحألا نم هميقي اميف هثطخ نامضف مامإلا نم أطخ نوكي تام اذإ هنأل ؛لاملا تيب يف ةيدلا بحت :يعفاشلا

 (حتف) 5٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .لاملا تيب



 ريزعتلا ماكحأ نايب اى دودحلا باتك

 كرتو «هشارف ىلإ اهاعد اذإ ةباجإلاو «ةنيزلا كرعل هتجوز رّزع اذإ نحل فالخ
 ةباحجالا كرت او يأ

 د يأ

 ةجوزلا تتامف «ةسمخلا ءايشألا هذه لجأل ؛هتجوز رزع اذإ جوزلا فالخب يأ :خإ رزع اذإ 7 فاالخع

 ملعيل ءايشألا هذك صيصختلاو «ةمالسلا طرشب ديقتيف «بحاوب سيل حابم ةجوزلا ريزعت نل ؛ةيدلا بحب ثيخ

 بيدأتلاب تنام ولف ءاهايإ هبيدأت يف دوحوم ءايشألا هذه يف عرشلا نذإ نأل ؛ىلوألا قيرطلاب اهريغ يف مكحلا
 .بحت نأ لوا نوذأملا ريغلا بیداتلابف «ةيدلا بجو ع ورشملا

 ناك إو امش دنع هيلع نامضا الل تخ اهاضفأ وأ عامجلا نم تتامف هتأرما عماج ادا اذه ىلع درب لف ناف

 يف رهملا نامض بوحو لحأل بج ال اإ :تلق «فسوي يبأل افالح ةمالسلا طرشب هاديقي ملو احابم عامجلا

 قح ايفوتسم قبي ملف عرشلا ةهج نم عافتنالا يف انوذأم راصف عضبلا ةعفنم ةلباقم يف رهملا لزن امل هنألو ءزوحبي ال

 (ئيع «صلختسم) .اضيأ عراشلا رمأب هلعف ناك لب طقف هسفن

 (نيع) .سافنو ضيح نم ةرهاط تناكو :هشارف ىلإ (ئيع) .اهيلع ةرداق يهو ةيعرشلا يأ :ةئيزلا كرتل
 .ةبانحلا نم لسغلا كرتو يأ :لسغلاو (ئييع) .ةضورفملا ةالصلا كرت لجألو يأ :ةالصلا كرتو

 (ط) .تتام ول اهتيد نمضي هنإف «قح ريغب :تيبلا نم



 ةقرسلا ماكحأ ١ ؟؟ ةقرسلا باتك

 ةقرسلا باتك
 ايقنت ديرو نأ

 5 e ا ةروسع Ya a MEE ع بع AT لها ESS مرد مارد ارشح رق اغ لکم درک ی

 ةرشعل ةفص رخلاب عرشلا يق ةقرسل

 ردك و نيا حتفب [(ىبع) :ةريغ وأ ناك آلام «هبحاص نذإ ريغب ةيفح ءيشلا ذحخأ :ةغللا ف :ةقرسلا باتك

 .اقرثكل ؛ىرغصلا ىلع مالكلاب أدب «ىربك و ىرغص :نامسق يهو ءاهرسكو نيسلا حتف عم اهفاكسإ كلو ءءارلا

 هركذ امف عطقلا رابتعاب امأو «ةمرحلا رابتعاب "ال وأ ناك اباصن قح ريغب ةيفح ءيشلا ذخأ" :اعرشو ءذخألا اهنكرو

 ؛نيعم كلاه انزلا نم دلولا نأل ؛سوفنلا ءايحإ هيفو «ضرعلاو باسنألا ةنايصل عرش هنأل ؛انزلا دح مدقو «فنصملا

 دح مث «ضارعألا ةنايصل هنأل ؛فذقلا دح مث «سوفنلا ماوق اج يلا لوقعلا ةنايصل هنأل ؟برشلا دح مث «هيبري نم مدعل

 (حتف) .ةدح ىلع باتكب هدرفأ اذهو «ضرعلاو لقعلاو سفنلا ةياقو لاومألاو ؛لاومألا ةنايصل هنأل ؛ةقرسلا

 يببصلا نع ازارتحا "فلكملا" ب ديق [(ط ؛ئيع) .ارفاك وأ اكولمم ولو ءريصب قطان غلاب لقاع يأ ] :فلكم
 بهنلا نع ازارتحا "ةيفخلا"ب ديقو «فيلكتلا يعدتسي ةبوقعلا نأل ؛امهيلع عطق ال اقرس ول ىح «نونحنلاو

 ريغ ال ءادتباو «راهنلاب ةقرسلا تناك اذإ ءاهتناو ءادتبا رارستسالاو ةيفخلا ثيح نم فلكملا ذخأ يأ «سالتحالاو

 هنأ اظن عصقب «ارهج ةرباكم كلاملا نه | لاملا ذحأو عراريستسالا ىلع و اا نش ١ اذا اک ؛ليللاب تناك ادإ

Forenرصم رايد يف اميسال قارسلا رثكأ يف عطقلا عنتمال «ءادتبا ةيفخلاب هيف فتكي مل » 

 اد لحد ول ىح «قراسلا معز ىلع ةيفح نوكي نأ طرش امنإو .ثوغلا هيف هقحلي تقو ةنأل ؛راهنلا فالخب

 نأ ملعي ناك نإو «عطق ملعي هنأ ملعي ال قراسلاو «كلذ ملعي رادلا بحاصو «رادلا نم هجرخأو قرسف ناسنإ

 (صلختسم) [4 ٠١1/١ :قئاقحلا زمر].ةيفخب سيل رهج هنأل ؛عطقي ال كلذ ملعي رادلا بحاص

 ةرشع وأ رانيد يف الإ عطق ال" :ةن3ع هلوقل [(ط «ييع) .ةقرسلا باصن يهو «ليقاثم ةعبس نزو] :مهارد ةرشع

 وهو Bl GE هنوك و وش ۾ :قراسلا يف اهتم .فاصزأ يؤغللا علا ىلع اعرش ديز دقف « هارد

 ذحخأإلا يأ 0 يوغللا ىعملاو ءاشايب أي امك 1 هن وک وهو :هنم قورسملا يف اهنمو 2 اموت الام هن وك

 ةطانإل فاضوألا ةدايزو .ليللا يف امك طقف ءادتبا وأ ءراهنلا يف امك ءاهتناو ءادتبا امإ ءاهيف ىعارم - ةيفح

 هب عرشلا قلعي مل نكل «نامضلاو ميرحتلا رابتعاب اعرش ةقرس ةيفح باصنلا نه لقأ لأ نأ كش ال ذإ ؛عطقلا

 يور امل ؛مهارد ةنالث ردق :كلام دنعو .رانيد عبر ردق : يعفاشلا دنعو .مهارد ةرشع :اندنع اباصنف «عطقلا مكح

 :لاق يعفاشلا نأ ريغ «ةعامجلا هاور «مهارد ةنالن هتميق :ةياور قو «مهارد ةيذلث هن نحب ن 8 عطق لع هنأ

 نقيتملا لقألاب ذخألاف «ربتعملا وه عبرلاو ءاهعبر ةئالثلاو ءامرد رشع ىنا ةع يبنلا دهع ىلع رائيدلا ةميق تناك

 - .مهارد ةرشع 25 هللا لوسر هيف عطق يذلا نجلا ةميق تناك : رمع نباو سابع نبا لاق :انلق «ىلوأ هب



 ةقرسلا ماكحأ ۱۲۷ ةقرسلا باتك

 E NED. qar, Seen «نالحر دهش وأ ,ةرم ّرقأ نإ عطقيف «ظفاح وأ ناكمم. ةزرحم
 اهركم ال اعئاط ذحآلا

 نإ :لقي م ا نا اب نقيتلل رثكألا ىلإ انبهذ هب ردقم باصنلا نأ مهقافتا عم نحنا ةميق يف اوفلتحا املو =

 هذه يف ربتعملاو «دحلا ءردل لايتحاللو كشلل عطقلا بجي الف «هيف فلتخم افود امو ءاهيف عطقي مل ةرشعلا

 ةضف قرس اذإ هنأ ىلإ ام راشأو «"ةرشع"ل ةفص "ةبورضم" :هلوقو .ةاكزلا يف امك ليقاثم ةعبس نزو مهاردلا

 فويزلا وأ ةضفلا يناوأ اذه ىلعو .عطقي ال ةبورضم ةرشع نم لقأ اهتميقو ءرثكأ وأ ةرشع اهزو ةبورضم ريغ
 ةفرعم امه ءنيلدع نيلحر لوقب ةميقلا تبثتو «عطقي ال لقأ اهنزوو ةرشع اهتميق وأ «لقأ اهتميقو ءاهقرس اذإ

 (حتف) ٤٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ميقلاب
 ةظوفحم مهارد ةرشع نوك لاح يأ [(ييع) .زرحلاب ةظوفحم يأ «ةرشعلا نم لاحلا ىلع بصن]إ :ةزرحم
 رودلاك هيف ةعتمألا زارحإل دعي يذلا عضوملا وهو "ناكمت" :هلوقب امهيلإ راشأ نيئيشب زرحلا ناك املو ءزرحلاب

 يف وأ دجسملا يف وأ ءارحصلا يف سلج نمك ظفاحب ةظوفحم نوكت وأ ءاهوحنو توناحلاو قودنصلاو تويبلاو
 .حيحصلا وه «هتحت وأ هترضحب هدنع عاتملا ناك وأ الفقع وأ امئان ناك ءاوس ؛هظفحي عاتم هعمو قيرطلا

 وأ ءءارحصلا نم يشاوملا قرس اذإ امع زرتحا - ظفاحلاو ناكملا يأ - نيديقلا نيذميو 4٠١7/١[ :قئاقحلا زمر]
 (صلختسم) .عطقي ال ثيح هدنع هبحاص سيلو دجسملا نم ائيش

 :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع ةدحاو ةرم هرارقإب ةروكذملا دويقلاب لاملا ذحأ اذإ قراسلا دي عطق بجي يأ :عطقيف

 ةقرسلا نأ :امهل ءانزلا يف ربتعا امك دوهشلا ددعب هيف رارقإلا ددع ربتعيف هيف دح هنأل ؛نيترم هرارقإب الإ عطقي ال

 ةمه ليلقت اهيف ديفي ةدايزلا نأل ؛ةداهشلاب رابتعا الو «فذقلا دحو صاصقلا يف امك هيفكيف ةرم هرارقإب ترهظ

 ىلع رصتتيف :«سايقلا فالخم انزلا يف ةدايزلا طارتشاو بيف ةمق ال هنآل اعيش رارقإلا يف .ديفي الو ةبذكلا

 .امهوق ىلإ فسوي يبأ عوجر رشب ركذو «هدروم
 لاجرلا ةداهشب صتحاف دح هنأل ؛نالحر هتقرس ىلع دهش ول عطقلا بجي كلذك يأ "نالحر دهش وأ" :هلوقو

 لحدأو تيبلا بقن هنأ زاوحل ؛ةقرسلا ةيفيك نع مامإلا امهلأسي نأ بجيو «قوقحلا رئاس يف امك روهظلا ققحتيل
 نم الإ :ىلاعت هللا لاق ءاقراس ىمسي ارس ريغلا مالك عمسي نم نأل ؛اهتيهام نعو «هيلع عطق ال ٍلئئيحف هدي
 زاوحل ؛نامز نع لأسيو «زرحلا ريغ نم ذخألا نوكي نأ زاوحجل ؛اهفاكم نع لأسيو :(8١:رححلا) َعْمَسلا قَرَتْسا

 نأ ىلإ هسبحيو ءجوز وأ قراسلا نم بيرق وأ يبحأ وه له هنم قورسملا نع لأسيو «هابص نامز يف نوكي نأ

 عطقي ال هنأ ىلع نيدهاشلاو رارقإلا يف ةجحلا رصحب هبنو «ريزعتلا فالخب «عطقلاب مكحي مث ؛ةمهتلل دوهشلا نع لأسي
 (ئيع «حتف «صلختسم).لاملا نمض نإو لوكنلاب

 (نيع) .نيفلتخمع نيسلحب يف فسوي يبأ دنع نيترمو ءرثكألا لوق يف :ةرم
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 د ف ك 5

 ءبشنخع اي «باصن بانها نإ | ذخالاو

 ق 3 2 لكل ك عمجلا e ةعامج اب ناک د

 8 مر SS E د ف ك فر
 «ةبطر ةهكافو «ةرونو «ةرغمو «خينرزو ديصو «ريطو .ءكمسو «بصقو «شيشحو

 2 احلام وأ ناك ایرط

 باصن مهنم دحاو لك باصأف «مهنيب هومسقو مهضعب لاملا ذخأو «ةقرس يف ةعامج كرتشا اذإ يأ :خلإ اوعطق

 باضأ نإو «عفدلل نوقابلا دعتسي و «ذحألا مهضعب ىلوتي نأ مهنيب داتعملا نأل ؛لكلا دي عطقي - مهارد ةرشع يأ -

 ءأزجتي ال ببسب قلعتي صاصقلا :انلق «صاصقلاك دحاو باصنب نوعطقي :كلام لاقو «عطقي ال كلذ نم لقأ لكل

 رصتقيف «لماحلا نم ققحتي زرحلا نم جارخإلا نإ :رفز لاقو «ةقرسلا فالخب مهعيمج ىلإ بسنيف «حورلا قاهزإ وهو

 ذخألا ىلوت نإ :فسوي وبأ لاقو .نيفرطلا دنع نيقابلا نع دحلا طقس نونحب وأ ريغص مهيف ناك ولو .هيلع عطقلا

 [4 ٠37/١ :قئاقحلا زمر].بجو ءالقعلا رابكلا ذحأ نإو «عطقلا مهيلع بجي ال نونحلا وأ ريغصلا

 هدي دارملاو «بشحخ ةقرسب يأ :بشخج (نيع) .عطق ال باصن لكل بصي مل ولو مهارد ةرشع وهو :باصن

 :اه 5 ةشئاع لوقل ؛اهتقرسب عطقي الو ولا راذ يف احابم اهفاث دجوي ام "ةرون" ىلإ "بشخلا" نم ءايشألا
 انيلَقَو هيف بوكر ريغ اعام دعوي ااه نک ھن ١ هفاتلا ءيشلا يف 58 5 لوبسر دوم ىلع علت هل ديلا تنام

 ىلع ىقلت بشخلا نإف «صقان اهيف زرحلا نألو ءرجازلا عرش ىلإ ةجاح الف كلاملا نم هرك ىلع دحأ هذحأي

 هذه نم ءيش نوكي نأ الإ اه ئردني دحلاو «ةهبشلا ثروي ةفصلا هذهو «رفي ديصلاو «ريطي ريطلاو «باوبألا
 .لصألا ةميق ىلع ةميق ديرت ةعنصلا نأل ؛لومعملا بشخلاو سوببآلاو جاسلاك ًاموقتم الام ءايشألا

 .يلهألا ىيعمب هنأل ؛عطقلا امهيف بجيف «ضعبلا دنع طبلاو جاحدلا ىوس ءاديص نوكي يذلا ريطلا :ريطلاب دارملاو

 زرحي هنأل ؛خينرزلا يف عطقلا سايقلا ناكو ءحصأ لوقلا اذهو «رويطلا عيمج يف عطقلا بجي ال :مهضعب لاقو

 يف عطقي الف ندبلا رعش ةلازإل تامامحلا يف لمعتست يلا يه ةرونلاو «لاومألا رئاسك نيراطعلا نيكاكد يف ناصيو

 قرسلاو ءاملاو :بارتلا ق الإ است نا ول لام لكب عطقي :يعفاشلا دنعو «لصألا ةحابم اهنأل ؛ءايشألا هذه

 هيع ؛صلختسم) .فسوي يبأ نع ةياور وهو «دمحأو كلام لاق هبو ءزرحم لام هنأل ؛ةبرطملا ةبرشألاو

 (ييع) .ءانحلاو ةمسولا يح اقلطم شيشح ةقرسو يأ :شيشحو
 ىلصم لعب مل ام تغبد نإو عابسلا دولجو اديه (ندعم) .ابوعک و بيبانأ هقاس ناك تابن لك وه :بصقو

 (ئييع) .رمحألا نيطلا يهو ءاهنيكست زوحت و ةمجعملا نيغلاو ثالثلا تاحتفلاب :ةرغمو (حتف) طاب وأ

 ام األ [(ييع) .حصألا يف بطرلاو بنعلا يح ءاهعاونأب ةبطر ةهكاف ةقرس يف عطقي ال يأ ] :ةبطر ةهكاف

 فاكلا حتفب ريكلاو مرغو دواد نبأ هاوو رک الو رف ی علعق ا" :ةع ف كلذلو ء«داسفلا هيلإ ع راستي

 رامجلا 2 ا١ قو ءاضيأ بذجلا وهو ءةلخنلا ناو نم جرخبي نيل ضي أ ءيش وهو «رامجلا :ةثلثملا ءاثلاو

 ةهكاف يف اضيأ عطق ال يأ "رجش ىلع وأ" :هلوقو «لحنلا راغص وأ بطلا هنإ :لاق نم أطخأو «لظنحلا محش

 (حتف) [4 ٠7/١ :قئاقحلا زمر].ةثالثلا فالح هيفو ءاضيأ هيلإ داسفلا عراستل ؛رجش ىلع يهو اهقرس



 ةقرسلا ماكحأ 1 ١ 8 ةقرسلا باتک

 «روبنطو ةَّركسم ةبرشأو .دصحب مل عرزو (خيطبو مخو «نلو «رجش ىلع وأ
 الويس نقي الا اھو نه رهط نع ةهكافاوأ يأ
 Ai HEVE E هب عيونو gaa ats هاف هممت ع a a ها مذ دجسم بابو ,ىلحم ولو فحصمو

 زرخلا مدعل

 طحق مايأ يفو زبخك لكأل أيهم لك ةقرس يف الو ءاديدق ولو محلو نبل ةقرس يف عطقي الو يأ :مححو نبلو
 اذهلو ؛"قلعم قذع يف الو «ةنس ماع يف عطق ال" اچ مخ يدق ريان «ةرورضلا نامل دوز حق 5

 ريغ نم ةصمخملا مايأ يف ةميقلا ريغب لكألا ف صخري هنأل ؛طحقلا يف هريغو ماعطلا نيب "ىقتنملا' يق لصفي م

 ديقو «دصحب مل عرز ةقرسب عطقي الو يأ :عرزو (ٰييع «حتف ءصلختسم) .هريغو لكل ًأيهملا نيب ليصفت
 اهل روصلا هده يف عطقي :ةياللغلا دنع ۾ هيف عطقي طحقلا مايأ ريغ ف زرحأو اچ ج يذلا نأ ؛داصحلا مدعب

 تناك ءاوس ًاقلطم ةبرشأ ةقرس يف عطقي ال يأ [(ط ؛ئيع) .ابهذ ءانإلا ولو ةبرطم ريغ وأ ةبرطم] :ةبرشأو
 ريغ وأ رک تناك عاوس :ذاسفلا اهيلا عراستيو « ىقبت ا يللا ةبرشألا ةبرشألاب دارملاو (هرم وأ هولح

 هلوأتي قراسلا نأل ؛ةبرشألا يف عطقلا مدع هحوو «عامجإلاب امهيف عطقي هنإف «لسعلاو لخلا فالخب «ةركسم
 ةهبش تققحتف «قذابلاو فصنملاك ناصقن ضعب ةيلام ينو «رمخلاك لام سيل اهضعب نألو «ةقارإلل اهذحأ ىلع
 ی سس .عطقيف ًاعامجإ لام اهرثكأف - ل يأ - رخدتو ىقبت ىلا ةبرشألاو ؛ةيلاملا مدع

 - ءاطلا مضب - روببط ةقرس يف عطق ال يأ [(نيغ) .يهالملا تالآ ةيقبو روبط يف عطقي ال اذكو يأ | :روبنطو

 ةزقالا لنسب ذو .فورعملاب رمألاو راكنإلا اهيف قراسلا لوأتي هنأل ؛يأي امك طبربو رامزمو فدو لبط يف اذكو
 اوملكت ةرشع يواسي وهو «ةازغلل البط قرس ولو «هتيلام صقن دعب اباصن غلب اذإ وهللا تالآ نم هتاوحأو فد يف عطقي

 (حتف) [؛ ٠/١ :قئاقحلا زمر] .ةهبشلا تنكمتف وهلل حلصي ةازغلل حلصي امك هنأل ؛هيف عطقي ال هنأ راتخملاو هيف

 ال يأ |(ط (ئيع) .ةءارقلا نسحب مل ولو «ةيلحب ىلحم ناك ولو فحصم يف عطقي ال اذك و يأ ] :فحصمو

 يح «موقتم لام هنأل ؛عطقي : يعفاشلا لاقو بولا رباك ا ىلع قسما كاك“ ناو تحسم ةقيس يف خلفت

 زمر] ايات هلع تناك اذإ عطقي هنأ ًاضيأ هنع ۾ «فس وي يبأ نع ةياور وهو دمحأو كلام لاق هب وه عهعيب زوج

 ءرظنلاو ةءارقلا هيف لوأتي فحصملا ذحأ نأ :انلو ءاهدارفناب ربتعتف فحصملا نم تسيل اغأل 5/١ ٤١| :قئاقحلا

 رتسو دحسملا عاتم. عطقي الو ءزرحم ال زرح هنأل ؛رادو دجسم باب يف عطقي ال اذكو يأ ] :دجسم بابو

 ةدئافلا امف اذكه رادلا باب يف مكحلا :تلق نإف ؛زارحإلا مدعل ؛دجسم باب ةقرس يف عطق ال يأ [(ط) .ةبعكلا

 زر ال زرح هنأل ؛بكر م باب ةقرسب عطقي ال امنإو فحصملا ةبسانمل هب صح امنإ :تلق ؟دجسملا نصيصخ# ف

 ولف تيبلا ج راح ناك افا بک رملاب دارملاو «بوتي يح هسبحو هريزعت يف غلوب دحاسملا باوبأ ةقرس داتعا ول نكل

 (حتف ؛ ‹ صلختسم) .عطق نرحلا لخاد ابكر م ناک
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 ,رتافدو رک ډیر يلج سس يلا رح يص و درنو :جارطشو بهذ بيلصو

 يلح هيلع ناك ولي ته نولو ناونلا حتفب نيكل هيف عطقي ال اذك و

 21111 نصه ته هدهد ههه مدعم تو عجم توج هه اا "دم. فعلا فال
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 اذإ اميف فلتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا بهذلا ديقو «هريغ يف وأ ىلضملا يف ناك ءاوس اقلطم يأ :بهذ بيلصو

 يف ناك اذإ تقلا برام نأ : فس وي يأ نعو «ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا دنع عطقيو «ةضفلا نم بيلصلا ناك

 نع ايف رسكلا لوأت «عطقلا مدع هجوو عطقي رخآ تيب يف ناك نإو «عطقي ال - مهتالص عضوم يأ - ىلصملا

 (حتف ءندعم) rS 0١ العرإ «ركدملا

 :ليقف ؟برعم وأ يبرع وه له هظفل يف فلتخاو «نيشلا رسكب جنرطشلاو «بهذ نم ولو يأ :درنو جنرطشو

 نيشلا رسكب هنأ الإ برعم وهو نشا حش خيرطتلا :يريرحلا لاقو «ةمجعملاو ةلمهملا نيسلاب أرقيو «يبرع هنإ

 م قوامسلا لوا هدام ولو جنرفإلا هبعلت يذلا وهو «نونلا حتفب "درنو" :هلوقو «برعلا لامعتسا يف

 رنلاو جنرطشلا قو «ليوأت هيف تبقي الف ل ارسل ةع هلال ةملظك لاق هيلع مارق قوس یورک نع ئهدلأو

 (ييع) .يبص يف عطقي ال اذك و :رح يبصو (حتف «ييع) .ةلبانحلا ضعبو يعقاشلا دنع عطقي

 يأ «ءايلا ديدشتو ماللا رسك و ءاحلا مضب يلح هعمجو «يظك ماللا نوكسو ءاحلا حتفب يلحلا :خإ رح يبصو

 اسو أ لاقو فل كلا لسا ناسخ يور لوب الو ؛هل عبت يلحلاو لام سيل هنأل ؛رح يص ةقرس يف عطق ال

 ال يح ملكني الو يشهي ال يذلا زيمملا ريغ يف فالخلاو ةثالثلا تلاق هبو «باصنلا غلبي يلح هيلع ناك اذإ عطقي

 دا یک ی ایدی ایس یا اک 8 اعاجإ عطقي ال ملكتيو ىشك ناك ولو هسقن ديا ن وکی

 وأ انونحم وأ امئان ولو زيمم دبع يف عطقي الو يأ :ريبك دبعو (ييع «نيكسم ؛صلختسم) .ةقرس ال اعادخ

 (ط ؛ئيع) .ةقرس ال بصغ هنأل ؛ايمجعأ

 رتافد ةقرس يف عطق ال يأ [(ط) .ال وأ ةيعرش تناك ءاوس باسحلا ريغل تناك نإ اهيف عطقي ال يأ ] :رتافدو
 وأ ثيدح وأ رعش وأ ةيبرع نم ةباتك اهيف فئاحص رتافدلا نم دارملاو لامي سيل كلذو ءاهيف ام دوصقملا نأل و

 ناك نإو ء«فحصملاك يهف ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا بتك ةيعرش تناك نإ األ ؛اهيف عطق الو «كلذ ريغو ريسفت

aT؛ناتياور بدألا رتافد فو ءاباصن غل نإ عطقي ةباتكلا لبق دولجلاو ذغاوكلا قرس ولو «روبنطلاك  

 (صلختسم) ٤٠٤/١[ :قئاقحلا زمر] .ريسفتلاو ثيداحألاب ةقحلم :ةياور فو «باسحلاب ةقحلم :ةياور يف

 ىضم يلا باسحلا رتفد فالخبو «(ئيع) .هسفن نع ربعي ال يذلا ريغصلا دبعلا ةقرس فالخب يأ | :ريغصلا فال

 عم هسفن ىلع هل دي ال هنأل ؛ققحتم ريغصلا دبعلا يف ةقرسلا نأل ؛امهيف عطقي هنإف [(ط) اسف كنغا نإ عطقيف امبياسح

 بجو نم الاملاك نإو يمدآ هنأل لاو ياو امك هيف عطقي ال :فسوي وبأ لاقو «باودلاک راصف لام هنأ

 اهيف ام نأل ؛باسحلا رتفد يف عطقلا امأو ءمضلا رابقفاب عاشقي هلك. ىف هنذأ فو باصن نم لقأ هتميق تناك نإو

 (يبع «صلختسم).لكلا يف عطقي :ةثالثلا دنعو ءاباصن تغلب اذإ عطقيف ذغاوكلا وه دوصقملا ناكف ذحألاب دصقي



 ةقرسلا ماكحأ ۳١ ةقرسلا باتك

 «سالتخاو «بشو «ةنايجو ءرامزمو «طبربو «وه لبطو فدو «دهفو :بلكو
 ةعرسب ءيش ذأ يأ يئانلا وه دوعلا وهو

 دع تاو EE ONS RNS محم 14 DE ES هه اع AA همهم «ةكر تشم وأ ةماع لامو «شبنو

 هيلع ولو دهف يف عطقي الو «ةيشام وأ ديص بلك ولو لصألا حابم هنأل ؛بلك يف عطقي الو يأ | :دهفو بلكو
 ةقرس يف عطق ال يأ ءاهيف عطقي ال يلا ءايشألا نم ركذ اما ىلع فطنع [(ط ؛ئيع) .بلكلا لغم هنأل ؛بهذ قوط

 (ئيع «صلختسم) .دحلل طقسم ةهبشلاو «ةهبش هيف فالتخالا ناكف «عابسلا ةيلام

 "روبنط" :هلوق دنع ءايشألا هذه ركذي نأ يغبني ناك [(نيع) .ارودم وأ اعبرم ولو فد يف عطقي الو يأ | :فدو
 لوأتي اهذحآ نكل ةميق امل ناك نإو :ةفينح يبأ دنغو ءا ةميق ال هنأل ؛امهدنع ءايشألا هذه ةقرس يف عطق ال يأ

 ورغلل اح اص هنوكل ؛ةهبشلا نكمتل ؛عطقلا مدع حصالاو «ةازغلا لبط يف فلتخاو «رهاظ وهللا لبط يف اذهو ءوسكلا

 «شيشحخلاو بشخلا لقمع اريقح اعيش قورسملا نوكي نأ :لوألا :هوجوب نوكي عطقلا مدع نأ لضاحلاو «وهللاو

 الوح ىقبي الو «داسفلا هيلإ عراستي امم نوكي نأ :ثلاثلاو ءامهوحنو ريطلاو كمسلاك لصألا حابم نوكي نأ :يناثلاو

 حابم ن وكي نأ :سماخلاو «دوصحا ريغلا عرزلاک رر ريغ نوكي أ :عيارلاو «لکالل أيهملاو ةبطرلا ةهكافلاك

 نأ :عباسلاو ؛فحصملاك ةقرسلا ريغل الل وأتم نوحي نأ :سداسلاو ‹يهانملا تالآو بش لاک عرشلا نم ةعاضإلا

 (يشخم «صلختسم) .ريبكلا دبعلاك ةقرس ريغ ذحألا نوكي نأ :نماثلاو «رحلا يبصلاك الام نوكي ال

 ىلع ةينالع ذحألا وهو :بهنب عطق الو «نومأملا ءيشلا نم هدي يف ام عدوملا ةنايخب عطقي الو يأ :خلإ ةنايخمبو

 ف روصف ةنايخلا يف نألو ؛يذمرتلا ةححص و امش ريع ۾ د واد وبأو لجأ هاور «' عطق سلتخم الو بهتنم الو نئاح

 (حتف «ييع) .سالتخالا يف اذكو «ةيفخ ذخألا وهو طرشلا مدعل بهنلا يو زرحلا
 نم نفكلا م ردسي يذلا شابنلا ةلم ه «نوفدملا ءيشلا جارخختسا :شبنلاو «روبقلا شبت ببسب عطق الو يأ : شبنو

 ؛عطقي :فسوي وبأ لاقو «ةنيدملا لهأ ةغلب شابنلا وهو "يفتخملا ىلع عطق ال" :ت3ع هلوقل هيف عطقلا مدعو «روبقلا

 نم :هرخآ 5 ET «دایز مالک نم وه لب ع وفرم ريغ اذه :انلق .ةنالثلا تلاق هب و «' هانعطق شبل نم : ع هلوقل

 نميف ةسايسلا ىلغ لومحم وهف تبث نئلو ءادبأ اذه تبي داكي الو «"هاتعدحج هدبع عدج نمو «هانلتق هدبع لتق

 (نيكسم ؛ئيع) .ةحلصم هيف مامإلا ىأر اذإ كلذب لوقن نحنو «كلذ داتعا

 ثروأف «مهنم قراسلاو ةماعلا قح هنأل ؛لاملا تيب يف يأ ةماعلا لام ةقرس يف عطق ال يأ :خلإ ةماع لامو

 اقح هيف قراسلل نأل ؛هنم قورسملاو قراسلا نيب كرتشم لام ةقرس يف عطق ال يأ "ةكرتشم وأ" :هلوقو ؛ةهبشلا



 ةقرسلا ماكحأ ظ ۳۲ ةقرسلا باتك

 : سوس آلا و ءانقلاو «جاسلا ةف رسب عطقيو ريعتب و هبشف عطق ءيشبو هني لثمو

 برعم عابلا حتفب قراسلا نع

 نا A BEDE A û E NS .ؤلؤللاو «دحربزلاو ؛توقايلاو ءرضنملا صوصفلاو «لدتّصلاو
 رضخأ رجح وه فورعم رهوح ديقب سيلو رضخألا عمج ىنيجح رادلا برعم

 .هنيدل ءاقيتسا هنأ ؛لاح نيدلاو هسنج نم هنید لثم هنويده نم ةقرسلا 2 عطقي ا اذكو يأ | :هنيذ لثمو

 ءاوس اذه يف لحؤملاو لاحلاو «هقح فوتسا هنأل ؛هنويدم لام نم هنيد لثم قرس نم ىلع عطق الو يأ [(نيع)
 اوقع ىلع ةا قرس او تاس فاك اذإ اميف اا عطقيو «ةبلاطملا يف ريخأتلا :ليحأتلا نأل ؛اناسحتتبا

 طقم ال ادق ناک ا هفع حم فاع نم فرس قار توبه سز یف اكيرح ريصي هقح رادقع. هنأل ؛عطقي

 :لادبتسا وه اغإو ةءافيتتاب سيل ةنأل ؛عطقي اشار ناك نإو اک دخاو سنج نيدقنلا نأل ؛حيحصلا يف

 يع «صلختسم) .عطقي ال فسوي يبأ نعو «يضارتلاب الإ متي الف
 عطق دق ءيش ةقرسب عطق ال يأ [(ئيع) .ىلوألا هتلاح نع قورسملا ءىشلا كلذ لدبتي مل يأ ةيلاح ةلمج] :ريغتي ملو

 ؛عطقي مل ءاهاج يهو اهقرس مث اهكلام ىلإ اهدرف ةمئاق يهو اهيف عطقف انيع قرس اذإ امك ءيشلا اذه ريغتي لو ةرم هيف
 ةيانحلا نألو «لصف ريغ نم هوعطقاف داع نإف' :كلع هلوقل ؛سايقلا وهو ؛يعفاشلا لوق وهو ؛عطقي :فس وپ أ نعو

 jis لحما ةمصع طوقس بحوأ عطقلا نأ :انلو ءرجازلا مدقتل حبقأ يه لب ؛ىلوألاك ةلماكتم ةيناثلا

 | ل اساس نع نيعلا ريت إف ماج اردني كحلاو طولا ةهبش تيقب نكل ةمصعلا ةقيقح تداع نإو كلاملا

 قلن نق عيبا نأل ؛ايناث هيف عطقي «هقرس مث كلذ وحن وأ هجسنف هبحاص ىلإ هدر مث «هيف عطقف هقرسف ًالزغ ناك
 (حتف «نييع) .ايناث عطقيف لحما داحتا نع ةئشانلا ةهبشلا تفتنا تلدبت اذإف «ريغتلا اذه لثمي بصاغلا كلمي اهو
 ةانقلاو [(ئيع) .دالبلا رئاس ىلإ اهنم لمحيو دنحلا يف الإ تبني الو انچ ميظع رجش ميجلاب جاسلا ] :جاسلا

 ةحئارلا بط رفضصأو جا بيقح لدنضلاو نيك اسلا عامتجا نم ابره ءابلا حتفب سونبالاو «حامرلا قت

 رضخلا صوصفلاو" :هلوقو «مالسإلا راد يف ةحابم دجوت الو «سانلا دنع ةزيزع ةزرحم لاومأ اهنأل ؛اهيف عطقيو

 «رمحألا اهزعأو ءرضخأو رفصأو س توقايلاو ءامهريغو جزوريفلاو درمزلا لثم اهنم دارملاو «يقافتا رضخل اب دييقتلا

 لاومألا زعأ نم اهنأل ؛ءايشألا هذه يف عطقيو «عرصلا نم عفني رفصأ رجح - ةدحوملاو ةمجعملا حتفب - دحربزلاو

 ام جاعلا يف عطق ال : رايتخالا" تو السال راد يف لصألا حابم دجوي الو «ةضفلاو بهذلاك تراصف ءاهسفنأو
 دوعلا يف عطقيو «عطقي عونصملا يف :ليقو ءاقلطم جاحزلا يف عطق الو هيف عطق ءيش هنم لمع اذإف «لمعي م

 (ييع «حتف «صلختسم) .لاومألا زعأ نم اهوكل ؛ربنعلاو نارفعزلاو سرولاو ناهدالاو كسملاو
 (ئيع) .واولا نع ةبلقنم اهفلأ ,حمرلا ةبشح يهو «ةانق عمج E :انقلاو

 وحنو توقايلاو ؤلؤللا يف عطق ال دمحم نع ماشه ركذو :ريغصلا عماجلا حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق :ؤلؤللاو

 ةحابم دجوت الو لاومألا سفنأ نم ءايشألا هذه نأ :امهلو .هوحنو خينرزلاك حابم هلصأ نأل ؛صوصفلا نم كلذ

 (حتف ءئييع) .ةضفلاو بهذلاك راصف ةزرحم يهو ءاهيف بوغرم ريغ مالسإلا راد يف اقروصب لصألا



 زرحلا ماكحأ نايب 0 ۳۴ ةقرسلا باتك

 .بشخلا نم ٍةذختملا باوبألاو «اوألاو

 زرحا يف لصف
 هماكحأ نایب يف يأ س

 O OT ,عاضرب ال مرحم محر يذ نم قرس نمو

 (ئيع) .نافحلاو عاصقلاك بشخلا نم ةذختملا يناوألا ةقرسب عطقي يأ :ئباوألاو

 باوبألاو يناوألا يف عطقي اذكو يأ "باوبألاو يناوألا"ب قلعتم "ةذحتملا" :هلوق :لإ باوبألاو ئباوألاو

 نوكت يح «ةسيفنلا لاومألاب ةعنصلاب ةقحتلم األ ؛رم امك بشخلا يف عطقي ال هنأ عم بيشخلا نم ةذعتنملا

 هنأل ؛هلمح دحاولا ىلع لقثي ال افيفخ ناكو زرح يف ناك اذإ ةلومعملا باوبألا يق عطقيو :لاومكلا اسك ةر

 عطقي ال اذكو ءةزرخم ريغ اهنأل ؛اهيف عطقي ال بابلا ىلع ةبكرم تناك نإو ةليقثلا باوبألا ةقرس يف بغري ال

 تغلب اذإ اهيف عطقلا بجي :اولاق ثيح يناردنكسإلاو يدادغبلا ريصحلا فالخب «راخفلاو رجآلاو يراوبلا يف
 (صلختسم ؛حتف) [4 ٠5/١ :قئاقحلا زمر] .اباضن
 مامإلا زرحأ" :مهلوقو «"لاملا عيمج زرحي دارفنالا دنع ةبصعلا" :مهوق هنمو :عمجلا :ةغللا يق زرحلا :زرحلا يف لصف

 لاملا هيف ظفحي ام :عرشلا فو ءظفحي يأ ءيشلا هيف زرحي يذلا عضوملا وهو ؛"زيرحلا عضوملا" اضيأو «"ةمينغلا
 اشا را اديس هبحاص دعي ال ام زرحلا نم دارملاو ؛:هسفنب صخشلا وأ ةميخلاو توناحلاو رادلاك ةداغ

 (يشخم) .ءيجي اميف ' عطقي مل" :هلوق ءازجلا وأ ربخلاو طرش وأ أدتبم :قرس نمو (صلختسم) 7/1١

 «ناذئتسا ريغ نم ضعب راد مهضعب لخدي نأ ءالؤهل ذإ ؛عطقلا يفاني ةيمرحملا نأل ؛عطقي ال :مرحم محر يذ نم

 ؛عطقي ال هريغ لام مرحلا محرلا يذ تيب نم قرس ولو ؛دمحأو كلام لاق هبو ءصنلا قالطإل ؛عطقي :يعفاشلا لاقو

 (صلختسم) 4٠5/١[ :قئاقحلا زمر].ةهبشلل دالولا يف عطقي ال نأ يغبنيو ءزرحلا مدعل

 ببسب ةيمرحملا تناك اذإ يعي «تابثإ يفنلا يفنو «يفنم روكذملا مكحلاو قباسلا مكحلل يفن :عاضرب ال

 نعو «ةهبشلا مدعل ؛عطقي كلذ وحنو هيحأ وأ هنبا وأ عاضرلا نم هيبأ تيب نم قرس اذإ امك ؛عطقي عاضرلا
 نم هتخأ فالخب «ناذغتسا الب ةداع اهيلع لحدي هنأل ؛عاضرلا نم همأ نم قرس اذإ عطقي ال هنأ فسوي يبأ

 ءامهنيب قرف ال هنأ :رهاظلا هجوو «ةداع تحألا يف مودعم ئيععملا اذه نإف 4٠5/١[ :قئاقحلا زمر].عاضرلا

 «ةبارقلل لحد ال هنأ رهاظلاو «ليبقتلاو انزلاب ةيمرحلا تبث اذإ امك بابلا اذه يف ربتعت ال ةبارقلا نودب ةيمرحلاو

 ال وأ ةبارق امهنيب ناك ءاوس «عطقي ال ةيشح الو عنام الب هيف لخدي نأ هل ناك عضوم لك يفف ءزرحلا ربتعملاو

 (حتف ءصلختسم) .هريغ عاتم مرخغا محرلا يذ تيب نم قرس ول عطقي ال اذهو



 زرخلا ماكحأ نایب ¢ ةقرسلا باتك

 س 0 5 فا

 .هرهصو «هنتخو .هبتاكمو ,هتدّيس جوزو «هتجوزو هدّيسو ءاهجوزو «هتجوز نمو

 لك دي عطقي ال اهجوز لام نم ةجوزلا تقرس وأ هتجوز لام نم جوزلا قرس اذإ يأ :اهجوزو هتجوز نمو
 اذكو «ةطوسبملا ىلع لاد حاكنلا دقع نأل ؛ةلالدو ةداع لاومألا يف طال: تاير اعم كجا

 رسلا باب يق نأ :لصاحلاو «تحوزت مث هنم تقرس وأ عطقلا لبق اهجوزت مث ةيبنحأ نم قرس ول عطق ال

 لاق هبو «صنلا قالطإل ؛عطقي :لوق يف يعفاشلا لاقو «عطقلا لبق لاوحألا نم لاح يف ةيجوزلا دوحوب يفتكي

 امه يذلا تيبلا ىوس تيب نم قرس اذإ كلام نعو ءطقف جوزلا ةقرس يف عطقي :رخآ لوق يفو ءدمحأو كلام

 (حتف) [4 ١05/١ :قئاقحلا زمر| .الف الإو عطقي هيف

 هنأل ؛كولمملا عطقي ال هتديس جوز وأ هئابرقأ وأ هديس ةحوز نم وأ هديس نم كولمملا قرس اذإ يأ :هتجوزو هديسو

 قتعمو «دلولا مأو بتاكملاو ربدملاو نقلل لماش كولمملاو ,حلاصملا ةماقإل ؛ءالؤه تيب يف ةداع لوحدلاب هل نوذأم

 (حتف «ئييع) .ىلوملا اهيف عطقي ال ةقرس يف عطقي ال يح هالومب قحلم كولمملا نأ :لصاحلاو «بتاكملاك ضعبلا

 (ئيع) ناسک | ف انتحل نو ؛عطقي ال تاك لاما نش لحرلا فرس اذإ يأ ١ هبتاكمو

 تنبو تنبلا جوز لثم «هنم مرح محر يذ لك جوز وهو - هنتخ نم قرس اذإ اذكو يأ | :هرهصو هنتخو

 اهمامعأك هتأرما نم مرحم محر يذ لك وهو «هرهص نم ةقرسب عطقي ال اذكو «(ط «ئيع) .عطقي ال - خألا

 هتجوز نم مرح محر يذ لك نم وأ «هنم مرحم محر يذ لك جوز نم لحجر قرس اذإ يأ [(ط) .اهتاوحأو
 ةولخلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو ءزرحلاو لاملا يف ةهبشلا مدعل ؛نيلصفلا يف عطقي :الاقو «ةفينح يبأ دنع عطقي ال

 ناك اذإ امأو «نتخلل تيبلا ناك اذإ اميف فالخلاو «ةهبش ثروأف «داتعم ةرايزلل نهيلع لوحخدلاو «حابم نهعم

 (صلختسم) 4٠5/١[ :قئاقحلا رمر] .ًاقافت عطقي ال هنم مرحم محر يذل

 يف هل نكي مل نإو ةمينغلا لام نم لحجر قرس اذإ يأ «رافكلا برح نم لصحي لام ةمينغلاك منغملا :هنغم نمو

 ناك اذإ اذهو ءامب أردني دحلاو ؛ةهبش راصف ريغتي مل هتروص ىلع وهو «لصألا حابم هنأل ؛عطقي ال قح ةمينغلا

 (حتف ؛صلختسم) .هاوعدب ةقرسلا رهظيل كلام هل نيعتي , نال ؟ةيصقلا لبق

 امأو «راهنلاب اذهو زرحلا ققحتي الف «ةداع نذإلا دوجول ؛عطقي ال اعاتم مامحلا نم لحر قرس اذإ يأ :مامحو
 ف لحجر تحت نم ًابوث قرس اذإ ةفينح يبأ نعو «ظفاح هيف ناك اذإ اقلطم عطقي :ةثالثلا دنعو ءعطقي هنإف ليللاب
 لتحا هنآ لا ناكم زرح هنأ ؛عطقي هيل هنآ بهذملا رهاظ و ؛ةدنع هبحاض:و دححسملا نم قرس ول امك عطقي ماج

 نرل هيفا راف تلصأ رر سل هنآلا هدحسملا فالك قاغان رجلا رسب ملف «هلوحد يف نذإلا ببسب

 (صلختسم) [4 07/١ :قئاقحلا زمر] .كني دمحم هب ىفأو «ظفاحلاب



 زرحلا ماكحأ نايب o ةقرسلا باتك

 إو < يطأ س زا اعاتم دجسملا نم قرس نمو .عطقي مل هلوخد يف نذأ تيبو

 ظفاحلاب زرخم هنأل هررح ريع نم و

 4 TS ê a هج رخآ إو يا راّدلا نم هجرخي ملو اعيش قرس وأ .هفاضأ نمم فيض قرس

 قورسملا عءيشلا عطقي ال يأ

 ؛عطقي ال تاناخلاو راجتلا ت تيناوحك هيف لوحدلاب سانلل نذأ دق تيب نم قرس اذإ يأ :هلوخد يف نذأ تيبو

 امنإو ؛لاومألا زارحإل تينب امنأل ؛عطقي اليل اهنم قرس ولف ءاراهث ةقرسلا تناك اذإ اذهو «ةقيقح نذإلا دوجول
 :هلوقو ؛عطقي نأ يغبني ءقرسو هل نذؤي مل نم مهعم لخدف نيصوصخم ةعامجلا نذأ ولو ءراهنلاب نذإلا صح

 ءازج وأ ربخ :عطقي مل (ْئيع «صلختسم) .ةلأسم لك تحت هانيب امك اهلك ةروكذملا لئاسملا باوج "عطقي مل"

 (يشح) .هانيب امك 'هلوخد يف نذأ تيب" ىلإ "مرحم محر يذ" :هلوق نم اهلك ةروكذملا لئاسملل
 قيرطلا هنمو ءزارحالل عضوي مل ناكم لك كلذك لب دجسملا ىلع رصاق ريغ مكحلاو :خإ دجسملا نم

 لاملا زارحإل نب ام دجسملا نأل ؛عطقي هلام دنع رضاح ظفاحلاو اعاتم دجسملا نم لج اقرت اذإ يأ ءارحضلاو

 دارملاو «ناكملاب زرحلا دوو عا لايسصإ الإ ظفاشاو نوعا عظقاتلاب زرت رعبق هناكلإب اورق لاملا نكي ملف

 بايقلا نأ ىلإ |: مح هيرو" :هلوقب: نايشأو ا ساسي نم قرس ولف «ةعامجلا دجسم دجسملاب

 عم هنأل ؛عطقي مل اهيلع ًايلح ةمئان ةأرما نم قرس وأ ةوسنلق وأ ءادر وأ ًابوث لحجر نم قرس ولف «هيلع تسيل

 رحلل ادصاق نوكي ال سبللا

 ع هنأل ؛حصألا يف ناظقي وأ ناك امئان لالا دنع قورسملا كلام ناك اذإ دجسملا نم قراسلا عطقي نعمل او

 سانلا نإف <هب لضح دقو «زارحإلا ريتعملا نألو ؛دجسملا يف مئان وهو هسأر تحت نم ناوفص ءادر قراس عطق

 «ناكملاب زرحلا فالخب «دجسملا نع قورسملا جرخي مل نإو عطقيو ءاعيضم ال هل اظفاح هعاتم دنع مئانلا نودعي

 دي لاوزل ؛ذحألا درجمب يفتكي ظفاحلا فو «جارحإلا لبق كلاملا دي مايقل ؛عطقلا بوجول طرش هحارخإ نإف

 (ط «ئيع) .هظفاح وأ عاتملا بحاص يأ :هبرو (حتف «صلختسم).هب كلاملا

 هفاضأ ىذلا تيبل نم قرس ءاوس «عطقي ال صخشلا كلذ فاضأ نم لام نم فيض قرس اذإ يأ :خ! فيض

 ازرح قبي مل تيبلا نأل ؛لفقم قودنص نم وأ «لفقم وهو ترشا قل قا ىلا رادلا كلت نم هريغ نم وأ هيف

 قرس اذإ يأ "هجرخي ملو ائيش قرس وأ" :هلوقو «رادلا لهأ ةلزنمب هنوكو هلوحد يف انوذأم هنوكل ؛هقح يف

 دب الف «هجو لك نم ذخألا ققحتي ملف ءدحاو زرح اهلك رادلا نأل ؛عطقي ال رادلا نم قورسملا جرخي ملو ةقرس

 ةريبك تناك نإو ءاهنحصب عافتنالا نع تيبلا لهأ ٍئغتسي ال ةريغص رادلا تناك اذإ اذهو ءاهنم جارخإلا نم

 (ئيع «صلختسم).اهنم هجرخي مل نإو «عطقي اهنحص لهآ هجرخأو

 ريصاقم اهيف ةريبك راد :ىلوألا ةلأسملا «عطق :هلوق لكلا ءازجو «لئاسم عبرأ لمتشي طرشلا اذه :خ ! هجرخأ نإو

 نحصلا ىلإ هجارحإ نوكي هنأل ؛عطقي رادلا نحص ىلإ قورسملا جرخأو ةرجح نم لحر قرسف لزانمو رجحو

 = ةروصقم لك باب ىلع نأ ىرت الأ ؛ةدح ىلع زرح اهنكاس رابتعاب ةرجح لك ذإ ؛ةكسلا ىلإ هحارحإك



 ِ ماكحأ نايب ۱۳٦ | ةقرسلا باتک

 5 لا عاتم ن نق تيبلا قار اسلا ةنعرست# ن دب ليخأ يأ

 SERE رخآ لو داو عت هجوغأو تاسف امس ىلع لج وآه مث نیر
 اهلك ةعبر لا لئاسملا باوح

 ريصاقملا لهأ نم راغأ :ةيناثلاو «رادلا نحصب ع افتنالا نع هلهأ هب نيغتسي ناكم ةروصقملاو «ةدح ىلع اقلغ =

 نم. لخآلا نع عارسالا ةراغآلاب دارملاو (ةدخ ىلع زرخ ةرحح لك نأل ءطق اعيش اهتم قرسو ةروضقم ىلع

 ةلحلا ةلزتمب األ ؛ةريبك رادلا تناك اذإ اميف اضيأ اذهو ءودعلا يف عرسأ اذإ "ةراغإ سرفلاو بلعتلا راغأ"

 اذإ اهيف لوحدلاب هل نوذأملا الو نكاسلا عطقي الف «دحاو ناكم مكح اهمكح نإف «ةريغص تناك اذإ ام فالخب

 :هذخأ مث جرح مث قيرطلا يف هاقلاف «هعاتم نم اعيش ذحاف تيبلا صللا بقن اذإ :ةقلاثلاو ءاهريضاقم ضعب نم قرس

 .ذحآلا عطقي ال هريغ هذحخأو هكرتو هامر نإ هنأل ؛عطقي ال :رفز لاقو ءاندنع عطقي

 رذعتل ؛قارسلا هداتعي ةليح يمرلاو «ةقرسلا تمتف هسفنب زرحلا نم جرخي هنأ :انلو ءهسفنب هذحأ اذإ اذكف

 :ةعبارلاو «قراس ال عيضم هنأل ؛هكرت اذإ ام فالخب «رارفلل وأ رادلا بحاص عفدل غرفتيل وأ عاتملا عم جورخلا

 فاضم رامحلا ريس نأل ؛عطق رادلا نم هجرحخأو قاسف ءرامح ىلع هلمحف عاتملا ذخأو رادلا لحد قراسلا نأ

 (صلختسم) [14 07/١ :قئاقحلا زمر] .هسفنب هجرخأ هنأك راصف هقوسل ؛هيلإ

 نامحلا نأ | :هجرخأو (نيي جيع) .اندنع عطقيو هذحأ جرح مث يأ :هذخأ مث (قي جينع) رح ةرجح لهأ ىلع يأ :ةرجح

 ةعبارلا يف ديقو «ةعبرألا ةروصلا عيمج يف يأ [(نيكسم) .قراسلا جورخ لبق رامحلا جرح نإ عطقي الو لومحما

 امحلا لمح ول هنأل ؛"هجرحأو" :هلوقبو «عطقي ال اعيش ذخأو هدي لحخدأ لب لحدي مل اذإ هنأل ؛"لحدف" :هلوقب

 نيكس .عطقي ال قراسلا ج ورح لبق رامحلا ج رح نإ اذك و عطقي م ا هلزنم ىلإ ءاجو رامحلا جرح مث بهذو

 «تيبلا ج راح ن رم لخادلا قراسلا نه رخآ لجر دخ د عم لاو عفرلاب ' رخ ' نوكي نأ زوجتو :وخآ لوان إو

 عبرأ ىلع لمشي طرش اذهو «رحآ لر قورسملا قراسلا ىطعأ :كلقيخ نغملا) بصضنلاب نوكي نأ زوجيو

 ذحأو لخدف تيبلا صللا بقن :ىلوألا ءروصلا هذه عيمج يف عطقي ال يأ «"ال" :هلوق لكلا ءازجو اشیا اسم

 ةربتعم دي ضارتعال ؛جارخإلا هنم دجوي مل هنالف ؛لوانملا امأ ءامهيلع عطق الف «تيبلا جراح رحآلا هلوانو عاتملا
 .زرحلا كته هنم دجوي مل هنألف ؛جراخلا لحرلا امأو ؛هجورخ لبق لاملا ىلع

 لحدأ نإف جراخلا امأو «لاح لك ىلع عطقلا لغادلا ىلع نأ تسون يبأ نعو :دحاوا لك نم ةقرسلا مدي ملف

 ىلع ءانب اذهو «جراخلا ىلع عطق ال جراخلا ىطعأو هدي لحادلا جرخأ نإو «عطقي لحادلا نم عاتملا ذحأو هدي

 نم تيب يق هدي لحدأ :ةينافلا «يعفاشلا لاق هبو «ةيناثلا ةلأسملا وهو «هيف هدي لخدأو تيبلا بقن نه ةلأسم

 نأ :لاق ؟كلذ فيك :ليق ؛عطقي ال ًافيرظ ناك اذإ صللا هد يلع نع يور امل ءعطقي ال اعيش ذحأو بقنلا

 = لاملا جرخأ هنأل :عطصقي ةنإ :فسوي وبأ لاقو يوه لحدي نأ ريغ نم عاتملا جرخيو هدي لخديو تيبلا بقني



 زرحلا سالم نايب 00 ۳۷ ةقرسلا باتك

 قشو عطق يأ ع اتملا

 ۰ ۰ ع امه هيف اقلاوح قرس وأ 77 ا ال المج وأ 5 راطق
 ىلا وحلا اغاتم: لهدا نم عطقب ال. يأ

 زرحلا كته نأ :اممل .قفريصلا قودنض يف هلخدأ ول امك هيف لوحدلا طرتشي الف ء«دوصقملا وهو زرح نم =

 فالك ناكا ىه لوضنلاو .ةرابتعا نكس دقو لوعدلا ىف لامكلاو مدقلا ةهبش نع اررغ لامكلا هيف طرف
 ءاهيف ام ذحأو ريغلا مك نم ةحراخ ةرص قش :ةثلاثلاو ءلوخدلا نود ديلا لاخدإ هيف نكمملا نأل ؛قودنصلا

 قشلا ناكم ناك ولو «زرحلا كته دحوي ملف ءرهاظلا نم ذخألا ققحتي رطلابف جراح نم طابرلا نأل ؛عطقي ال

 .اهلك لاوحألا يف عطقي فسوي يبأ نعو «ةلعلا ساكعنال مكحلا سكعني «طابرلا لح

 وأ قشلاب ةقرسلا توكت نأ امإ لك ىلعو 0س وأ مكلا نطابب نوكت نأ امإ ةرصلا نأل ؛ةيعابر ةلأسملا هذهو

 نم مهاردلا لوانتف «جراخلا اهطابر لعج وأ مكلا لخاد يهو ةرصلا قش اذإ امهو :اقافتا عطقي نب متن ىفف ءلحلا

 انهه دارملاو ,مهاردلا RIL ىلا ةقرخلا يه ا .فس وي أ دنع عطقيو ءامهدنع عطقي ال نيتنت فو «لحادلا

 نم قرس :ةعبارلا ةلأسملاو ءاّمددش اذإ "ارص اهرصأ مهاردلا تررص" :لاقي «مهاردلا هيف دودشملا مكلا وه

 بكارلاو قئاسلا نأل اذهو ءزرحلا مدع ةهبش نكمتف ءادوصقم زرحب سيل هنأل ؛عطقي ال المح وأ اريعب راطق
 ؛عطقي ظفحلل اهعبتي نم لامجلا عم ناك ول تح .ظفحلا نود ةعتمألا لقنو «ةفاسملا عطق نودصقي امنإ دئاقلاو

 (يیع «حتف « صلختسم) .ادوصقم ظوفحم قورسملا ةروصلا هذه يف نأل
 ىلع تناك اذإ لبإلا وهو فاقلا حتفب ::راطلا (يييع) هيف لرلو يشلا لبو تلا جراج يا :جراخ نم

 نم سأر وأ رهظ ىلع لمحي ام - ءاحلا رسكب - ًالمح قرس وأ يأ :الم وأ (حتف) .رطق عمجلاو «دحاو قسن
 (حتف) .هكته مدعل وأ زرحلا مدعل ؛ةروكذملا روصلا عيمج يف عطقي ال يأ :ال (حتف) .ةباد رهظ

 ذخأف لمحلا قش لحجر :ىلوألا :"عطق" :هلوق لكلا ءازجو «لئاسم ثالث نمضتي طرشلا اذه :لمحلا قش نإو
 هيف ةعتمألا عضوب دصقي لمحلا نأل ؛زرحلا نم ذخألا ققحتل هظفحي نم هعم نكي مل نإو ًاقلطم عطقي اكيش هنم
 اظفاح نوحي تی ةف برقب وأ ةةيلغ مئان وأ هظفحي هدنع هبحاصو «ع اتم هيف اقلاوح قرس :ةيناثلاو .ةنايصلا

 هيف ام ذحأو هقش يفف «هب زرحم هيف يذلا لاملاو «ظفاحلا ربتعاف زرع ريغ قلاوحلا نأل ؛عطقي افرع اظفح دعيو هل

 :هظفحي نم هعم نوكي نأ الإ عطقي ال همامتب هذحأ يقو ءال وأ ظفاح هعم ناك ءاوس ةقباسلا ةلأسملا وهو «عطقي

 همك وأ هريغ بيج يف وأ قريصلا قودنص ىف هدي لخدأ :ةثلاثلاو .قيرطلاك زرح ريغ يف قلاوجلا ناك اذإ اذهو

 وهو «لاوج برعم يمجعأ مسا مضلاب قلاوحلاو .اذه نم رثكأب زرحلا كته نكمي ال هنأل ؛عطقي لاملا ذحأو
 (يشحم «حتف «صلختسم) .لمحلا



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ۳۸ ةقرسلا باتك

 ذخأف همك وأ هريغ بيج يف وأ قودنص يف هدي لخدأ وأ «هیلع مئان وأ هظفحي هّبرو

 هوحن و قريص فودنص يآ هب رشب وأ قلا وحلا هبحاض نأ لاخلاو

 .عطق لاخلا

 هتابثإو عطقلا ةيفايك 8 لصف

 اثلاث قرس نإف «داع لإ نق ريسيلا خرو ?r ازا نع اقراسلا ن قو

 تقلا عطقتو يأ

 (ط ءئيع) .لاملا هيف ظفحيل بوثلا بناجب قشي ام وهو «ريغلا بيج يف هدي لخدأ وأ يأ :بيج يف 1

 .هبقعي ءيشلا مكح نأل ؛زرحلا بيقع هركذ زرخلا نم ةقرسلا مكح عطقلا ناك الو «عطقلا تابثإ يأ :هتابثإو

 اذهو امم صنلا قالطإ ديقتف ؛ةروهشم يهو ءامهفاعأ اوعطقاف كاد دوعسم نبا ةءارقل :قراسلا نيم (ع «حتف)

 عطق 3# هنأل ؛"دنزلا نم" :هلوقو «ةيآلا يق لامجإ ال هنأ حيحصلا نأل ؛لمحم ا نايب نم ال قلطملا دييقت نم

 نم عطقت  :مهلوق يف جراوخلا ىلعو «'طقف عباصألا عطقت" :لاق نم ىلع ةجح وهو «دنزلا نم قراسلا
 ةرضح هعطقل طرتشيو ضرملا ةدش يف الو دربلاو رحلا ةدش يف عطقي الو [4 08/١ :قئاقحلا زمر] ."بكتنملا

 (حتف) .قحو دح لك يف اذكهو «اوتام وأ اوباغ نأب ال مأ دوهشلا رضح ءاوس هنم قورسملا

 (حتف «ٰنيع) .غسرلا وهو «فكلا يف عارذلا فرط لصفم نون منلا نوكسو ءازلا حتفب :دنزلا نم

 هاضتقمو "هومسحا مث هوعطقا" :قراسلا ق ل هلوقل [(ط ؛ئيع) اوچو ىوكت يأ ةلمهملا ءاحلاب] :مسحلو

 ماي ال لعفي مل نإف «مسحلا بدت ىعفاشلا نع لوقنملاو بوحولل نوكي نأ رمألا ف لصألا .نأل ؛مسحلا بوجو

 تبثي ملو «هآر نإ هلعف مامإلل نکل «نسي ال :اندنعو «هب رمأ تع هنأل ؛هقنع يف هدي قيلعت هدنع نسيو «هدنع

 ةروضصو «هنم ببسلا نأل ؛قراسلا ىلع تيزلا نمو مسحلا ةرجأ مث ءةنس نوكيل ةعظق نم لك يف الع هنغ

 يق عطقلا دعب هدي لعمت نأ ١ :قاثلاو :همد ليسي الل ةامع :ةديدحم هدي: ىوكت نأ :امهدحأ :نيهجو ىلع مسحلا

 (حتف :نضصلخحتسم) .ل فلتلا ىلإ يدؤي مسحب م ول هنأل ؛مسحلا نم دب الو ؛همد عطقنيل ىلغأ نهد

 :قئاقحلا زمرإ] .عامجإلا هيلعو هوعطقاف داع نإ" :##لع هلوقل ؛ىرسيلا هلجر عطق 5 فرس كإو يأ داغ

 ةلزنمب وهو - قيرطلا عطق يعي - ىربكلا ةقرسلا مكح فالح نم لحرلاو ديلا عطق ناك الو[ 0١
 نع روثأم وهو «ملعلا لهأ رثكأ دنع بعكلا نم لحرلا عطق مث يكحلا يق امي ةيناثلا ةقرسلا تقحتلا نيتقرسلا

 «كلذك لعفي ناك هو ايلغ ايلغ كاأل ؛كارشلا دقعم نم مدقلا فصن نم عطقت ؛ فاو رلاد و وبأ لاو دقو روع

 (حتف «صلختسم) .اهيلع يک اک ود



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١ "4 ةقرسلا باتك

 اه عفتنم ريغ ةلطاب ةفانإ نأ لاخللاو دنع یا هدي ر عصقي 5١

 .ةعوطقم سلا هلجر وأ اهاوس اهنم ناعبصإ
 مااا

 عم برضلاب رزعي هنكل ءاندنع ةثلاثلا ةرملا يف عطقي الو بوتي نأ ىلإ نج اا قرم نإو يأ :بوتي یقح

 ةعبارلا يفو «ىرسيلا هدي عطقت :يعفاشلا لاقو «سبحلاو برضلاب رحزلا ال ! قبي مل عطقلا طقس امل هنأل ؟سييبحلا

 رل ةباحصلا عامجإ :انلو «"هوعطقاف داع نإف هوعطقاف داع نإف هوعطقفاف قرس نم" :#تع هلوقل ؛ئميلا هلحر
 دحأ جتحي ملو "اهب يشمي الجرو امه شطب ادي هل عدأ ال نأ هللا نم يبحتسأل نإ" :هلوقب هدف يلع مهجح نيح

 اذهو اسا انينن اهنم ءيشل دحج ملف راثالا هذه انعبتت :يواحطلا لاقو «همدع ىلع لدف «عوفرملاب ثيدحلاب مهنم

 .خسنلا ىلع وأ ةسايسلا ىلع لومحم وهف حص نئلو «يعفاشلا هاور اميف لتقلا ركذ نإو «ةسماخلا يف لتقي م

 4١8/١[ :قئاقحلا زمر]

 يف قرس اذإ ام ىلع لومحم وهو «"هولتقاف داع نإف" :ةسماخلا يف لاق كع هنأ ليلدبف ةسايسلا ىلع هلمح امأ

 عطق نألو ؛داسفلاب ضرألا يف هيعسل ؛ةسايس هلتقي نأ مامالل 55 اغلا قاع ا ةجارسلا" قروب سالا

 (حتف).هدوجو بلغي اميف رجزلاو «دوحولا ردان هنأل ؛رجاز دحلاو «ئعم كاله نيلجرلاو نيديلا
 ىرسيلا هماهإو قرس نم نيم عطقي ال امك يأ "قرس نمك" :هلوقب ةثلاثلا يف عطقلا مدع هبش :قرس نمك

 ؛عطقي ال ءالش وأ ةعوطقم ماهبإلا ىوس ىرسيلا نم ناعبصإ ناك ول اذكو «بوتي ىح سبخي لب ءالش وأ ةعوطقم
 ديقو ءام شطبلا ماوق نأل ؛ماهيإلا يف كلذكو «يشملا وأ شطبلا وهو «ةعفنملا سنج تيوفت عطقلا يف نأل

 اللخ بحوي ال ةدحاولا توف نأل ؛عطقي ءالش وأ ةعوطقم ماهيإلا ىوس ةدحاو عبصإ تناك ول هنأل ؛نيعبصإلاب

 (صلختسم) 4٠١5/١[ :قئاقحلا رمر] .شطبلا ناصقن يف ماهإلا ةلزنم امهأل ؛نيعبصإلا فالخب شطبلا يف

 [(حتف) .ةعفنملا سنج تيوفت هيف نأل ؛ىلوألا ةقرسلا يف هنيمي عطقت ال ءالش تناك اذإ اذكو] :ىنميلا هلجر وأ
 فرط يف لحرو دي هل نكي مل اذإ هنأل ؛ئميلا هدي عطقت الف «ةعوطقم ئميلا هلجر نأ لاحلاو قرس نم يأ
 لحرلا ماقم امئاق نوكيف «ظبإلا تخت اضعلا عضيف نيفرط نم امأو. ءالضأ يشملا ىلع ردقي الا وهف «دحاو
 ةعوطقملا ماهيإلا يف مكحلا ركذ امل هنأل ؛عطقألا وأ ىرسيلا ديلا لشألا قراسلا مكح ركذي مل امنإو «ةتئافلا

 رهاظ يف عطقت عباصألا ةصقان وأ ءالش ئميلا هدي تناك ولو :ىلوألا قيرطلاب هيف عطقي ال هنأ هنم ملع ءالشلاو

 (حتف «صلختسم) .زئاح لماكلا رذعت دنع صقانلا ءافيتساو «ئميلا عطق صنلاب قحتسملا نأل ؛ةياورلا



 هتابثإو عطقلا ةيفيك Nk ةقرسلا باتك

 $ aa r 3 ءابرلا بحاص وأ ابصاغ وأ اعد ولو عطقلا طرش هنم قورسملا بلطو
1 1 

 كاك وأ يأ لادلا -تفب
 اذ

 ىلع نامض الف أطخ و أ ادع ةزأسن عطقف قراسلا اذه نيمي عطقا :دالجلل مكاحلا لاق اذإ يأ :نمضي الو

 ين نمضي او دار همي افا ده ريغ ره اه خم نم قو ق رسل طا ها ةةفينخ يبأ دنع دالجلا

 عطق هنأل ؛"سايقلا وهو ءاضيأ اطلاقا سس" ةرقزا لاقو «كلاسو يعفاشلا لاق هبو ءرمألا فلاح هنأل ؛دمعلا

 :هل لاق نأب ئميلا مكاحلا وأ مامإلا هل نيع اذإ اذه ءاهنمضيف عوضوم ريغ دابعلا قح يف أطخلاو ؛ةموصعم ادي

 جرخأ ول ا اذكو «قافتالاب عطاقلا نمضي ال نيعي ملو "هدي عطقا" :هل لاق نأب قلطأ اذإ امأو ."اذه نيمي عطقا'

 لبق دحأ هعطق اذإ امأو «مامإلا رمأب ناك اذإ اذهو «هرمأب هعطق هنأل ؛نمضي ال ئيمي هذه :لاقو «هراسي قراسلا

 هنأل ؛قراسلا نع مطقلا طقسيو ءاقانثا طفلا ققيدلاو:«دععلا نإ ضاصقلا بن ب موو ۾ و يضاقلا يضقي نأ

 (صلختسم) 1٠3/١[ :قئاقحلا زمر] .عطقلا مدعل ؛قرس ام نامض هيلع بحيو «ديلا ع وطقم

 ذإ ؛ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا نأل ؛هنم قورسملا ةرضحب الإ قراسلا عطقي ال يأ :لإ هنم قورسملا بلطو
 قوقح نم ناك نإو «ديلا عطقو ةقرسلا روهظل طرش ىوعدلاف «ةموصخلاب الإ رهظي ال ريغلا كلم ىلع ةيانجلا

 نأ نكمي ذإ ؛رقملا قراسلا منه اذك :بعاشلا عفا لاخلا ةقيقع فرعأ هم قورسملا نأ كلش ل آل +للاعت هلا

 هنم قورسملا كرت يفف هب ماع ريغ وهو مرحم محر يذل اكلم وأ «ثرإلا قيرطب قراسلل اكلم قورسملا نوكي

 :يعفاشلا لاقو «رارقإلاو ةداهشلا نيب ىوعدلا يف قرف الو «هتبيغ يف اذكو «عطقلا بوجو مدع ةنظم ىوعدلا

 .الصأ هروضح طرتشي ال :ىليل يبأ نبا لاقو .ةنيبلا نود رارقإلا يف هنم قورسملا روضح ىلإ ةجاح ال
 5-2 ولو" :هلوقب هيلإ راشأ امك هاوعدب عطقت ةظفاح دي هل ناك نم لك لب «كلاملاب صتخي ال ىوعدلا اذه 1

 اذكو ءالؤه نم يعدملا ناك ولو طرش ىوعدلا نعي «هذحآ يأ ابرلا بحاص وأ ًايَساَخ ناك و أ «لادلا حتفب

 يصولاو بألاو نقرملاو ءارشلا موس ىلع ضباقلاو عضبتسملاو براضملاو رخاتسللو ريعتسملا ىوعدب اا

 دالا نذإلا ةهبش نأل ؛كلاملا ةموصخمب الإ عطقي ايا :يعفاشلاو رفز لاقو «ةظفاح ادي مش نأل ؛فق ولا يلوتمو

 ةداهش يهو «ةلماك ةجحب ترهظ ةقرس هذه نأ :انلو .ةهبشلاب بجي ال عطقلاف «كلاملا نم ةمئاق كيلمتلا وأ

 (صلختسم) [4 ٠١3/١ :قئاقحلا د ديلاو «عافتنالا يل مهقح توبثل ةربتعم ةموصخب نيلجر

 ولو ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا تعي هلبق امه لصاو [(ييع) .هنم قورسملا ناك ول يأ ةلصتم] :لإ اعدوم ولو
 «كلاملا باغو هدنع نم قرسف ءرخآ لحر توغ هلام عدوأ الحجر نأ :هتروصو - لادلا حتفب - اعّدوم مصخلا ناك

 دنع نم قرسو «لحر لام لجر بصغ بصعغ اذإ اذكو «كلاملا ةبيغ يف هاوعدب قراسلا عطقيف قورسملا عدوملا ىعداو

 -:دساف دقعي هكلم هنأ ؛ايررلا دعما ايلا جات دارملاو ؛هاوعدب عطقي كلاملا ةبيغ يف بصاغلا ىعداو «بصاغلا



 هتابثإو عطقلا ةيفيك 1٤١ ةقرسلا باتك

 نم قر و چی ت د هينا 3 يهنم قرس ول كلاملا بلطب عطقتو
 يناثلا قراسلا قراسلا بلطب و 1 قراسلا يأ اًضيأ قورسملا لالا قا

 N او اه: ااه 58 لال جم هع عم ةموصخلا لبق هذرو ائيش قرس نمو .عطقلا دعب قراس

 مك احلا ىلإ عافترالا لبقو قورسملا ءيشل

 تقرسف «ةسمخب مهارد ةرشع ىرتشا ًالجر نأ هتروصو ءهل كلم ال هنأل ؛مصاخي نأ هل سيلف ابرلا يطعم امأو =
 (حتف «يشحم) .يعفاشلاو رفزل افالح ةثالثلا انئاملع دنع عطقي عئابلا ةبيغ يف ىعداف «يرتشملا دنع نم ةرشعلا

 رهاظ يف هاوعدب قراسلا عطقي «ةقرسلا كلاملا بلطف «ءالؤه دحأ نم قراسلا قرس اذإ يأ :كلاملا بلطب

 قرس امنإو «كلاملا نم قرسي مل قراسلا نأل ؛هلاثمأو عدوملا ةبيغ ةلاح عطقي ال :ةعام نبا ةياور يفو «ةياورلا
 ؛هنم دافتسي امنإ ءالؤه ىوعدو ءقحلا بحاص كلاملا نأ :ةياورلا رهاظ هجو ءمهريغ كلذ هبلاطي نأ زجي ملف «مهنم

 فاسو !اهمدع لضألا نأل ةموهوم ةه لطارتفاب ةريغ الو ءاظفاح ادي مهل نأ
 هدنع نم قورسملا قرسو ةقرسب قراس عطق ول يأ [(ط) .ناثلا قراسلا دي عطقي ال يأ ] :خ! كلاملا بلطب ال

 هيلع بجي ال يح «عطقلا دعب ل a tga bg SE لج فرامل

 لاملا برلو هل نوكي ثيح هدي عطقت نأ لبق هنه قرس اذإ ام فاللخب عقل هبجوم دقعني الف هكالهإب نامضلا

 [4 ١9/١ :قئاقحلا زمر] .كلاملا ىلع هدريل كلذ هل ةياور قو «ةياور يف دارتسالا ةيالو لوألا قراسلل سيلو «عطقلا
 (ط) .بلطلا كلامللو هل نوكي عطقلا لبق ولف «لوألا قراسلا دي عطق دعب يأ :عطقلا دعب

 ىلإ هدرف ائيش قرس لجر :اهدحأ :لئاسم عبرأ هذهو « عطقي مل" :هلوق ربخلاو ًادتبم لوصوملا جا فرس نمو
 نعو «ىوعدلا نودب ةقرسلا رهظي الف ؛ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا نأل ؛عطقي مل امصتخي نأ لبق هكلام
 اذإ اذكو «عطقلاب ءاضقلا دعب اهدر اذإ اميف رهاظ اذهو «ةعفارملا دعب اهدر اذإ ام ارابتعا عطقي هنا فسوي يبأ

 درک وهف ةلايع ىف ذاك“ نإ هجر يذ أ ناو يلام و اجت مهلا لبق دوها ديننا اما دعب اغفر
 ةقيقح هيلإ لوصولا مدعل ؛عطقي هنم قورسملا لايع يق | ناني a لااا ايان 1

 هتدلاو وأ هدح وأ هدلاو ىلإ اهدر ولو .عطقي هدبع وأ ee وأ ةفاسم هريجأ وأ هتأرما ىلع اهدر ولو اتو

eG gaعطقي ءالؤه لايع ىلإ عفد ولو «كلملا ةهبش ةهبش ءالؤمل نأل يسيل . 

 وأ ءهيلإ تملسو هل تبهو نأب ةقورسملا نيعلا قراسلا كلم 5 يأ "هكلم وأ" :هلوقب هيلإ راشأ :ةيناثلا ةلأسملا

 عطقي لب «عطقلا طقسي ال :ةياور يف دمحأو يعفاشلاو رفز لاقو ءاضيأ عطقي مل عطقلاب ءاضقلا دعب هنم تعيب

 .ةقرسلا تقو كلملا مواق نيبت ال ضراعلا اذهبو ءاروهظو اداقعنا تدجو ةقرسلا نأل ؛فسوي يبأ نع ةياور وهو
 مايق طرتشي كلذك ناك اذإف «هلبق ال ؛ءافيتسالاب هنع ءانغتسالا عوقول ؛دودحلا يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ :انلو

 سرخلاو ىمعلاب يو فاصوأ ريغت اذإ امك و ءءاضقلا لبق هنم اهكلم اذإ امك راصف ءافيتسالا دنع ةموصخلا

 = قراسلا یوا # اعيش قوص اذإ يأ "ىعدا وأ" :هلوقب اهيلإ راشأ :ةثلاثلا ةلأسملا .ةلاحلا هذه يف قسفلاو ةّدرلاو



 هتابثإو عطقلا ةيفيك MY 0 ظ ةقرسلا باتك

 باصنلا نه هتميق تضقن وا 3 هنأ یعدا وأ .ءاضقلا دعب هكلم وأ هكلام نإ
 قورسملا ۽ ءيشلا قهري مل نإو .فقورحللاءيتشلا قراسلا

 باغو ا ولو ءاعطقي م يلام وه :اهدحا لاق مث قارس اًرقأ ولو .عطقي :

 ا ا عطق ٍةقرسب دبع رق ولو ءرخآلا عطق امهتقرس ىلع ادهشو ءامهشدحأ
 ةفينح يأ دنع اروجخم وأ انوذأم فلكم رضاحلا وهو اقرس دق انآ ىلع يأ نيف راسلا دا

 وهو:«عطقي هنإ :دمحم لاقو ءاضيأ عطقي مل عظقلا لبق ءاضقلا' دعب رعسلا كيح نم باصنلا نع اهتميق تضقنف
 دنع هتاف ظرشا ةاظرش نا ا بانصنلا أ كفر حالا كع تاسلا وهو هح يعفاشلاو رفز لوق

 نومضم ريغ رعسلا ناصقنو «قراسلا ىلع ةنومضم األ ؛اهلك كلهتسا اذإ امك نيعلا ناصقن فالخب ءءاضمإلا

 (ييع «صلختسم) .هيلع

 (ييع) .قورسملا ءيشلا قراسلا كلم وأ يأ :هكلم وأ (ط) .هلايع يف نيذلا همحر يوذ وأ هدلو وأ :هكلام ىلإ
 دعب ةموصخلا دلب يف رعسلا ناصقنب :باصنلا نم (ط) .ميلستو ةبحب كلملا ناك ولو عطقلاب :ءاضقلا دعب

 (ط «يييع) .اهعيمج يف يأ ,ةعبرألا لئاسملا باوح :عطقي مل (ط «ييع) .عطقلا لبق ءاضقلا
 ىلع تبثت ةقرسلا نأل ؛امهنع عطقلا طقسي "يلام قورسملا نإ" :امهدحأ لاق مث ؛ةقرسب نالحر رقأ يأ :اًرقأ ولو

 "اذك نالفو انأ تقرس" :لاق ول ام فالخب «رحآلا قح يف ةهبش ثروأف «هعوحرب امهدحأ نع دحلا لطبو «ةكر شلا

 دقو «كرتشم لعفب رقأ هنإ :لوقي وه «فسوي يبأ فالح هيفو «هبيذكتب ةكرشلا مدعل ؛رقملا عطقي ثيح ركني نالفو
 دوجوملاب لخي ال هلعف مدعو «مدعلاك هلعف راص رخآلا راكنإب تبثت مل امل ةكرشلا نأ :امهو «تبثت الف ةكرشلا تلطب

 (صلختسم) ٤١١[ :قئاقحلا زمر] .هدحو رقملا داقي «ءتلئق ام :رخآلا لاقو ءانالف نالفو انآ تلتق :هلوقك هنم

 5 نالجر قرس اذإ يأ : مث لىحأ باغو (ئيع) .ءاضمإإلا لبق هدعب وأ ؛ءاضقلا لبق ايعدا وأ ءاوس : يلام ره

 :الوأ ل وقي ناکو ءارخخآ هلوق وهو ةةفينح يآ لوق يف رخآلا عطق امهتقرس ىلع قادهاش دهش مث ءانهدخأ باغ

 ىلع ةقرسلا توبث عنمت ةبيغلا نأل ؛عطقي :لاقو عجر مث «هروضح دنع ةهبشلا يعدي اعر رضح ول هنأل ؛عطقي ال

 ناك ىعداو رضح ول يأ «ةهبشلا ثودح مهوتل ؛ةربع الف «ةهبشلا ثروي ال مودعملاو ءامودعم ىقبيف بئاغلا

 (حتف «صلختسم) .ربتعي الف ةهبشلا ةهبش ىوعدلا ووسع :ةهبش
 هنأ رر اع ةلاسملاو :خإ دبع (نيكسم) را جرم نرم نادا دهش يا «مولعملا ةغيص ىلع :|

 يف هرارقإ حصير انوذأم ناک نإف هقللاع وا هدي يف مئاق لاو روس وك ف فيلا تركي ا ا

 - هيلع ناضل اكلاه ناک نإو ءامئاق ناك نإ هنم قورسملا ىلع لاملا دريو «هدي عطقتف «لاملاو عطقلا قح



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١ ةقرسلا باتك

 O ب ا تاجر علق خيم ر «هنم قورسملا نخل ةقرسلا درتو

 ناك لإو «هقدص وأ هال وم هيذك :«نمصي الو عطقي كلاه لاملاو اروجحم ناک نإ و هيذك 1 هالوم هقدص =

 : ةفينح وبأ لاق يلام لاملا ولا لاقو هنذك إو ( ةن قورسملا ىلع لاملا دریو ءاندنع عطقي هالوم هفدصو امئاق

 ؛ ىلوملل لاملاو هالي ممت :يعفاشلاو یس وی وأ لاقو «عطقلل عبات لاملا نأ هلم قورسملل لاملاو فكي عطقت

 حصي :رفز لاقو ‹لصألا وه هدنع لاملا نأل ؛ىلوملل لاملاو عطقت ال :دمحم لاقو «لصأ لاملاو عطقلا نم الك نأل

 ناك انوذأم عطقلا قح يف هرارقإ حصي الو «لاملاب هرارقإ حصي ال اروجحم ناك نإو ءانوذأم ناك نإ لاملاب هرارقإ
 .هيلع هرارقإ لبقي الف «ىلوملا هب ررضتي عطقلاب هرارقإ نأل ؛اروجحم وأ
 عجار فالخلا اذه لصاحو «حصيف هنمض يف ةيلاملا ىلإ ىدعتي مث «يمدآ هنأ ثيح نم «هيلع هرارقإ ةحص :انلق

 وه لاملا :دمحم دنعو «عبات لاملاو لصألا وه عطقلا :ةفينح ییا دنعف ءامهالك وأ عطقلا وأ لصأ لاملا نأ ىلإ

 نع ةيورم ةثالثلا ليواقألا نأ يواحطلا ىكحو لوب ابك :فسوي يبأ دنعو «هنودب عطقلا تبثي الف لصألا

 (حتف «ئييع) . ء.اشس وي ۾ هبأ أ هب لحتأ يناثلاو ا ع ةقينح 1

 أ ارسوع قراسلا تاك وسو «كلهكنلا وأ قلطع ءاوس اهات اقلطم لاملا تامض يأ ] :نامضو عطق عج الو

 نامضلا ءادأب قورشملا كلمتي قراسلا نأ ؛عطقلا يفاني نامضلا بروج ۾ نأ ؛رقعلا عم كدلك [(سم :ع) .ارسعم

 كالهتسالاو كالا يف نعي اقلطم ناعمتجي ال يأ :عطنلا يعبي کل ىلع دوو هلا نيبتيف «ذحاألا |: قوب لا ادیت

 ؛امهنم لك يقوتسيف «ببسلا يق نافلتخم ناقح امغأل ؛اقلطم امهنيب عمجي :يعفاشلا دنعو ءاندنع راسعإلاو راسيلاو

 كا لاق هبو «لاملا خا ةيبس ۾ «دبعلا قح نامضلاو «هنع يك امع ءاهتنالا كرت هببسو عرشلا قح عطقلا نأل

 ىلع مرغ ال" :#لع هلوق :انلو ألف ارسعم ناك نإو ءارسوم قراسلا ناك اذإ امهنيب عمجي :كلام دنعو ك0

 .فالحخ هريغ نع دري لو ف دوعسم بياع ا رک ('هنيعي عطق دعب ق 5 راسلا

 اهلك قرطب ی وريو «ل وهج وهو «ميهاربإ نب ديعس هدانسإ يفو ئ رادلا لاق «لولعم ثيدحلا سلق تاف

 هنأ لمتحيو ؛دادحلا ةرجأ دارأ هنأ لمتحيو «ةرحآلا يجلس يفنب دارأ هنأ لمتحا ملس ولو «تبثت ال

 ؟نامضلا يفنل هب جاجتحالا ا تالامتحالا هده عمو «مالسإإلا ءدب يف ناك امك ادبأ نامضلا يفن دارأ

 نع وسما ها ور هنأل ؛هدانسا ثيح نم ثيدحلا ق | وسلكت امبإو ءدرفنا اذإ لبقي ال يطق رادلا لوق :تلق

 ركذ ع يبلاو «ةجح لسرملاو «لاسرإلا ةفص وهف «تبث نإ اذهو «هقلي مل روسملاو «فوع نب نمحرلا دبع

 :تيللا وبأ هيقفلا لاقو «مرغلا عاونأ عيمج هنع يفتنيف «معت يفنلا عضوم يف ةركنلاو «يفنلا عضوم يف اركنم مرغلا

 نامضلاف ةنايد امأو «ءاضققلا ۾ مكحلا ف تاسلا ةيلع بحي , اما :لاق هنأ دال نسحلاا نيا لوک نع يور



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١ 4 4 ةقرسلا باتك

 يف قرس ام قش ولو .ائيش نمضي ال تاقرسلا ضعبل عطق ولو اتاق ول نيعلا ةر
 a فراسلا

 .عطق هجرخأ مث رادلا
 ناس

 اكلاه ناك نإو .هكلم ىلع قاب هنأل ؛هكلام ىلإ دري هدي يف مئاق قورسملا ناكو قراسلا عطق اذإ يأ :امئاق ول

 ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يقو ءروهشملا وهو «ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور ف نمضي مل اكلهتسم وأ

 هنأل ؛هب مكحي الو «قح ريغب اروظحم الام فلتأ هنأل ؛ةميقلا ءادأب في هنأ :دمحم نع ةعامس نبا نعو «نمضي

 نأ :كلاملا لاق نإف هلبق ناك نإو «عطقلا دعب ناك اذإ اذه :"يفاكلا" فو ,عطقلا يفاني ام باجيإ ىلإ يدؤي

 .نمضي الو عطقي «عطقلا راتحأ انأ :لاق نإو «لاملا ىوعد نع هعوجر نمضتي هنإف ءاندنع عطقي مل «هنمضأ

 (حتف «ضلختسإل [ 219/1 ةقئاقتللا رموز

 نيرخآلل ائيش نمضي الو اهعيمجل عطقلا اذهف اهادحإ يق عطقف تاقرس قرس نم يأ :خإ ضعبل عطق ولو

 امأ هتموصخب عطقف مهدحأ رضح اذإ ةلأسملا ئععمو .ام عطق ىلا ريغ اهلك نمضي :الاقو «ةفينح يبأ دنع اقلطم

 للا :هلو قم وصعم مهاومأ تيقبف «ةريغل دحج وي ملف بئاغلا نع بئانب سيل رضاحلاو «رضاحلل لصح وشو

 ابصن دحاو نم قرس اذإ فالخلا اذه ىلعو «لكلل ناك قوتسا اذإف «ىلاعت هلل اقح دحاو عطق لكلاب بحاولا

 (صلختسم) 4١7/١[ :قئاقحلا زمر|.دحاو باصن لحأل عطق مث ءارارم

 رادلا يف هقشف ابوث قرس نم يأ :عطق (نيع) .مهارد ةرشع قشلا دعب هتميقو ءرادلا نم يأ :هجرخأ مث

 نأ ؛عطقي ال :فسوي نأ لاقو یف طلا :فيغ E غلبت قوقشملا ناك اذإ عطق رادلا نم هج رخأ مث نيفصن

 قرخلا عم ذحألا نأ ا اوما ق ق هلع يف بأ يافا قرا يبس هل اكلم: راه تولا

 هلثمو .دحاو كلم يف نالدبلا عمتجي نأ ةرورض كلملا تبثي امنإو :اعربش كلملل اببس نيييلو «كامنطلل اس عضو

 نيمضت راتحا نإو «بوثلا ذخأو ناصقنلا نيمضت راتحا اذإ اميف فالخلا اذهو «ذحألا سفنك ةهبشلا ثروي ال

 نشحافلا نيب قرفلا ق اويلكتو ؛عامجإلاب عطق اريسي ناصقنلا ناك نإو ءاقافتا عطقي ال هيلع بوثلا كرتو ةميقلا

 .ريسي ةنود امو ؛شخحاف وهف ادعاصف ةميقلا عبر ناصقن قرفلا بحوأ نإ :ليقف ءريسيلاو
 .: 5 ء ا ا 5 كا 5 5 : : 3 5 و
 هنود امو «شحاف ةميقلا فصن هب صقتني ام :ليقو «حلصي ام ريسيلاو «شحاف وهف بوثل يقابلا حلصي ال ام :ليقو

 هب ت وهی ال ام ريسيلاو (ةعفنملا ضعب و نيعلا ضعب هب توفي ام شحافلا نأ حيحصلاو (كالهتسا هقوف امو اي رسب

 (صلحختسم) ١/ 4١[ :قئاقحلا زمر| .عطقي الو بوثلا قراسلا كلميو ءرايخ ريغ نم



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١ ؛ه ةقرسلا بناتك

 ءاهّدرو عطق ريناند وأ مهارد قورسلا عنص ولو .ال اهحرحأف اهحبذف ةاش قرس ولو
 ةيئآ وأ قراشلا عطقي ال يأ ر رادلا نيف رادلا .يق ازا

 .ُهَرْي دوسأ ولو نمضي الو دري ال ,عطقف رمحأ هغبص ولو
 هدر هيلع. ب انآ ةقرسلل

 ن1 ا نأ طيس اا اهدي اك واک انعم اوبرا رھ ف کک ةا قيس نم أ :ةاش

 ءزرحلا نم ةيح اهجرخأ ول هنأل ؛"اهحبذف" :هلوقب ديق امنإو ءاهتميق نمضي هنأ مولعمو «هيف عطق الو «محللا ىلع
 قباسلا ناصقنلا فالخب «نيع ناصقن ناصقنلا اذهو «حبذلاب اهتميق تصقتنا نإو عطقي اهحبذ مث «ةرشع اهتميقو

 نومضم ريغ رعسلا ناصقن نأل ؛كانه عطقلا طوقس بحوأ اذمهو «رعس ناصقن هنإف «ءافيتسالا لبق ءاضقلا دعب

 (حتف ؛ئيع) .هيلع انومضم نيعلا ناصقن نوكل ؛عطقلا طوقس بوي لق انه امأ «قراسلا ىلع
 ريئاندلاو مهار دلا دريو «ةفينح يبأ دنع عطق ريئاند وأ مهارد اهرضف ةضف وأ اذ قرس نم يأ :ڂ ا عنص ولو

 كلمي له بصاغلا نأ يف بصغلا يف فالخلا اذه لصأو ءاهيلع هنم قورسملل ليبس ال :الاقو «هنم قورسملا ىلإ
 ؛كلمب :امهدنعو «موقتت ال األ ؛كلمي ال :هدنعف ؟ال مأ ةموقتم اأ ىلع ءانب ؟ال مأ ةعنصلا هذي ريناندلاو مهاردلا

 هنأل ؛عطقلا بجي ال امهوق ىلع :ليقو «هلوق ىلع اهكلمب مل هنأل ؛لكشي ال هدنع عطقلا بوجو مث ءاهموقتل
 ايلح هذختا ول فالخلا اذه ىلعو ءةنيع كلم ملف ءرخآ ءىش ةعتصلاب راض هنأل ؛بجي :ليقو «عطقلا لبق هكلم
 (ضصاختسم) [4 ۴/١ :قتاقحلا نمر]:ةينآ وأ

 ةميق نمضي الو «ةمايق لاح بوثلا در هيلع بجي الو عطفا رجا هغيضف ابوث قربس نم يأ جا رمه هغبص ولو
 ةمئاق هلام نيع نأل ؛هيف غبصلا داز ام ىطعيو «بوثلا هنم ذخؤي :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع هكالهتسا لاح ضييبأ

 ةروص مئاق بوثلا يف قراسلا غبص نأ :امهلو ؛ىلوأ لصألا رابتعا ناكف «عبت غبصلاو لصأ وهو «هجو لك نم
 ناكف «نامضلا هيلع بجي ال «هكلهتسا وأ هدنع كله اذإ نح ؛نيعم ال ةروص مئاق بوثلا بحاص قحو «نيعمو

 (صلختسم) 41١7/١[ :قئاقحلا زمر] .ءيش نامض الب بوثلا هنم ذخؤي :ةثالثلا دنعو «حيجرتلاب قحأ قراسلا قح

 ناضقن داوسلا نأل ؛اناحم ةفينح يأ دنع كلاملا ىلإ بولا دري دوسأ بوثلا قراسلا غبص ول يأ :دوسأ ولو
 لاقو ءهدنع كلاملا قح عطقني ةدايز دا وسلا نأل ةد ال فس وي ونبأ لاقو فلاح عطقني ال ناصقنلاب و هدنع

 فالتحخا اذهو ٤٠٤/١[ :قئاقحلا زمر].هيف غبصلا داز ام كلاملا نمضيو «كلاملا ىلإ هدريف ءرمحألاك وه :دمحم

 (حتف) .مامإلا نمز يف داوسلا نوسبلي اوناك ام سانلا نإف ءرصع

 (ئيع) .ناضقن داوسلا نأل ؛هكلام ىلع قورسملا بوثلا قراسلا ةري يأ لوهحجملا ةغبص ىلع دري



 قيرطلا عطق باب 4 ةقرسلا باتك

 قيرطلا 5 باب
 7 ريكا ةقربملا وق هماكحأ نایب ىف يأ 5

 نال RE قل ءاموبصعم الام دغا نوب مبرعي نج سبح لیلا ةيرطلا عطق دصاق ذخأ
 قيرطلا عطاق يأ نخ و ب ق أ يفي هيو رصملا يف ولو

 اذهو مظعأ اهيف ررضلا نأل ؛ىربك تيمسو ىربكلا ةقرسلا وهو قيرطلا نع ةراملا عطق يأ :قيرطلا عطق باب

 نوكي ال نأ :يئاثلاو .ةوكشو ةعنم تاذ ةعامجلا نوكت نأ :لوألا :ةثالث ةياورلا رهاظ ف هطورشو ءاهيف دحلا ظلغ

 فسوي يبأ نعو «رفس ةريسم رصم نيبو مهنيب نوكي نأ :ثلاثلاو .نيرصم نيب الو ىرقلا نيب اميف الو رصم يف

 رطل عاطق ماكحأ مهيلع يوي رفس ةويسم نا نف لق رضملا نينو موتين اسبق ؤأ كيل رضملا ف ياك ىل ن

 اونوكي نأ قيرطلا عاطق ىلع دحلا ءارحإل طرتشيو 4١4/١[ :قئاقحلا زمر] .سانلا ةحلصمل ىوتفلا هيلعو

 اهدعب اوذحأ نإف «ةبوتلا لبق اوذحوي نأو «عطقلا بوجو لهأ نم اونوكي نأو «لاومألا باحصأ نم بناجأ

 (حتف) .فاللح الب دحلا مهنع طقس «لاملا در دعبو

 ءاميس هيلع رهظت نأب|إ :بوتي تح سبح (ط) .ةفاخإلا ىوس هنع دجوي مل نأب قيرطلا عطق لبق يأ :هلبق
 ءقيرطلا عطق اودصقو «عانتمالا ىلع ردقي دحاو وأ نيعنتمم ةعامج جرح اذإ يأ [(ط) .تومي وأ نيحلاصلا

 لوق هيف لضألاو :ةاوبوتي نخ مامإلا مهسبح < ا الو الس اوفا نأ لبقو «قيرطلا اوعطقي نأ لبق اوذحأف
 ل ع ل

| | 1 

 مهلجر راو مهيديأ عطقت وأ | وُبلَتصي 00 نادا ص گلا ىف نْوَعْسْيَو هلَوُسَرَو هللا ناوي راپ َنيِذَلا ءاَرَج اَمنِإ# : ىلاغت

 نع مهداسفل عفدو مش يفن سيحل نأل ؛نيببحلا يفنلا نه دارملاو ۳۴ :ةدئاملا) ضرألا نم | وفني 0 فاع 8

 ةيآلا يف "وأ" ةملك :كلام لاقو «تايانجلا عاونأ ىلع ةيزحألا عاونأ عيزوت :ةيآلا نم دوصقملاو «ضرألا هجو

 ةيانحلا نم دحاو لكب لعف ةيزحألا هذه نم ءاش عيش نأ ريخ مامالاف «رييختلل

 لوقلا بجوف «لقعلاو عرشلا دعاوق هعفدت ام اذهو «ةيزجألا فخأ تايانحلا ظلغأ ىلع بترتي نيا

 !فيك «ةيانحلا يف توافتلا عم ةبوقعلا يف يوسي نأ ةمكحلا نم سيل ذإ ؛فحألل فحألاو ظلغألل ظلغألا عي

 ميسقتلا اذه ىلع دحلاب لزن ليربج نأ مالسإلا ديري ءاج نم ىلع قيرطلا ةدرب يبأ باحصأ عطق نيح يور دقو

 .فالحخ نم هلجرو هدي تعطق لتقي ملو لاملا ذحأ نمو «لتق لاملا ذحأي ملو لتق نمو ءبلص لاملا ذخأو لتق نم

 (ةنس سبح هنعو لهما ةت: سيلا ةو «دلبلا نم ىفني : يعفاشلا دنعو ءسبح لاملا ذحأي مل و قيرطلا فاحأ نمو

 يرطلا عطقل دصقلا :ىلوألا ةلاحلا :ةعبرأ قيرطلا عاطق لاوحأ مث «هيلإ يوأي دلب يف كرتي الو را نوجا ينيعو

 (حتف «ئييع) . .نتملا يف ةروك ذم ةيقابلا ةيالثلا تالاحلاو « سبجحلا اهيف مكحلاف قر املل ةراغإلا يأ

 يأ [(ييع) .موصعم ريغ هنإف نمأتسملا لام نع هب زرتحاو ءيمذ وأ ملسمل ناك نأب] :اموصعم الام ذخأ نإو

 = ذحؤي نأ يهو «ةيآلا يف ةروكذملا ةيناثلا ةلاحلا يهو «عطقلا بجي ال نمأتسملا لام ذحأ ول نح ةدبؤم ةمضع



 قيرطلا عطق باب 4۷ ةقرسلا باتك

 ,ذخأو لتق نإف لرل اع هاب ادح لتق «لتق إو فالح ن
 لاملا ي نظا لا هاج ا نچ سلا ھلي 5

 حمرب هلطب عبي :مايأ ةثالث ايح ْبّلصيو «بليص وأ لق وأ او او ےک
 رطلا عطاق يأ فالح نب ه هل ر و هذي

 نميلا هدي عطقي نأ بف مكحلاف اسا مهنم دحاو كك باا «سفنلا لتقي مو لاا كمعأ ا كعب عطاقلا -

 (صلختسم) 4١4/١[ :قئاقحلا زمر].عطق قرس رادقم ّيأ :كلام دنعو «ىرسيلا هلجرو
 قيرطلا عطاق لتق نإ يأ [(ط) .ًاصاصق ال ىلاعت هلل ًاقح ًادح هنوك ثيح نم يأ ] :ًادح لعق لتق نإو
 كالو اغس رک قيس ع يآ اذ لفي فلا نأ وکی لاقل ةلاحلا يهو «لاملا ذحخأي ملو ةمرحم

 نوكي نأ :هطرشو «مهوفع ىلإ تفتلي مل ءايلوألا افع ولو يأ هلبق ام لصاو وهو لوتقملا يلو يأ «يلولا افع
 قح عطقلا :انلق «لتق ءازإب لتق هنأل ؛صاضق بحاولا :يعفاشلا لاقو «لكلا ةرشابم نم صاصقلل انحرم لتقلا

 يف دبعلا وفعل رثأ الو لاحت هللا ب ال سا هنأل ؛كلذب رعشي ءازج هتيمستو ةميسقا هنأل ؟لتقلا اذكف ىلاعت هللا
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 اذإف مكنيب اميف دودحلا اوفاعت" :الئلع هلوقل ؛وفعي نأ اضيأ مامإلل سيلو 4١4/١[ :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا قح

 3 .امع نإ هنع هللا افع الف مامإلا ىلإ تعفر

 ةرك 3 اخ اهمكشيو «ةعبارلا ةلاحلا يهو اه فسم الاجر دعو قيرطلا عطاق لتق نإ يأ :ذخأو لعق نإف

 «بلصلاو لتقلاو عطقلا نيب عمجبي نأ لوألا اوچا ةنالث نیب ريخخ مامإإلا لإ يأ لإ بلص ۾ لتقو عطق :هلوقب

 ف عطق عاش نإ اوا ةتس نيب ريخ ماما ير لاقو ,عطق ريغ س بلصلا :ةثلاقلاو عطقف لتقلا :ةيناثلاو

 دنع اذهو ءطقف بلص وأ ءطقف لتق وأ ٠ بلضو لتق وأ « ةثالثلا لعف وأ « بلص مث عطق وأ « لتق مث فالح

 فس وب يبأ نعو :روهضلا ق ك تقسو وأو «عطقي الو بلصي وأ لتقي :دمحم دنعو «رفز لاق هبو ةفينح يبأ

 ناك لإ :كلام دنع ۾ «عطقي الو طقف بتاعي :دصمحلاو يعفاشلا دنع و ؛هدذعبو حطقلا لبق يعي اقلطم بلصي هنآ

 (حتف) [غ١ 5/١ :قئاقحلا رمر|.الف الإو ءبلصي ادلح

 طبري مث ضرألا يف ةبشح زرغي نأ :بلصلا ةيفيكو [(نيع) .حصألا وه ايح هنوك لاح يأ | :ايح بلصيو
 بلب یا :ةيدي اهيل طبريو قرأ ةت اهالعأ نم طيريو"ءاهيلع هيمدق عضيف اضرع ىرخأ ةبشح اهيلع

 بلصي الو «بلصي مث لتقي هنأ يواحطلا نعو .دوصقملا وهو رابتعالاو عورلا يف غلبأ اذه نأل ؛ايح هنوك لاح
 (حتف ؛ئيع) .يعفاشلا لوق وهو ءروقعلا بلكلاب ولو «ةلثملا نع ىف ع هنأل ؛ةلثملا نع ايقوت ايح

 ا عم. جعبلا نف ج! هنطب جعبيو (ط) .هونفديل هلهأ نيبو هنيب يلح مث هتوم نم مايا ةنالث كرتي يأ :مايا هناا

 ءرسيألا هيدث يف حمرلاب نعطي يأ حمرب :هلوق ةنيرقب ازامج نعطي هنم دارملاو اهقش ضرألا جعب :لاقي حتف باب نم
 « ريغتي هنال ةناللث نم رثكأ كأي الو «توع يح هتبل 2 نعطي :ليقو «ت و نأ ىلإ كري ىأ ضخصخ و

 لا ع
 = «عادرألا يف غل : هنا ؛طقسيو عطقني نح كرتي هنأ فسوي يبأ نعو «يعفاشلا دنع حصألا وهو «سانلا هب يذؤيو



 قيرطلا عطق باب 4۸ | ةقرسلا باتك

 رجحلاو اصعلاب لتقلاو .رشابماك رشابملا ريغو .ذخخأ ام نمضي مو «توم نح
 قيرطلا عصق ن “ھا

 ة م e هدف . .طقف حرج لاو ,حرجلا لطبو .عطق تاس و ا ذحخأ نإو ی اک

 قيرطلا عطاق يأ فالح نم ةلجرو هدي هحرتجو رفاشملا لام يأ قيرطلا عطاق يأ

 كرتي هنأ :اندنع حصألاو «مامإلا يأر ىلإ ضوفم وه كلام نعو «ريهشتلا لصحي ام ردقب كرتي دمحأ نعو =

 (حتف ؛ئيع) .هيلع ىلصي الو ؛هونفديو هولزنيل «هلهأ نيبو هنيب يلخي مث «مايأ ةثالث ابولصم

 ذخؤي الف هدي يف فلتأ ام نامض هلام يف بجي الف ادح لتقو قيرطلا عطاق ىلع دحلا ميقأ اذإ يأ :نمضي ملو

 ةقرسلا يف امك لاملا نم :ذخأ ام (حتف «صلختسم) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر].ىرغصلا ةقرسلا يف امك هتكرت نم

 (ط) .هدنع ناك نإ هدريو «كلهتسا وأ كله ءاوس ىرغصلا
 امنإ ةبراحناو ةبراحلا ءازج هنأل ؛مهتعامج ىلع دحلا يرجأ مهدحأ قيرطلا علا را ول يأ :خ! رشابملا ريغو

 لاقو «لكلا ىلع دحلا ىرجيف دجو دقو «مهنم دحاو ناك كرشلا 4 ضعبل ê ضعبلا € ا ققحتي

 قاقحتساك رشابملاو ءدرلا هيف يوتسيف ةبراحناب قلعتي مكح هنأ :انلو ءانزلا دحك رشابملا الإ دحي ال :يعفاشلا

 (صلختسم) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر].ةمينغلا يف مهسلا

 خسنلا رثكأ فو :اصعلاب لتقلاو (ييع) .ضعبلا ةرشابم لكلا ىلع هماكحأ يرحت ىح لتقلاو ذحألا يف :رشابملاك
 ؛ءاوس لكلاف فيس وأ رجح وأ اصعب لتقلا ناك نإ يعي دحاو لآملاو ؛ عقلا آتنا رجا و افلا

 سلا توات رضاه ىلع هكا دره زنا لاا ةا قا لآ أ لتقلاب لصحي قيرطلا عطق نأل

 (يشحم) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر| .لتقلا ةلآ لامعتساب هيلع لدتسيف «فرعي ال نطبم دضقلاو «لتقلا دصقي هنأل

 (نيكسم) .صاصقلا فالخب هيلع دحلا يرجيف «فيسلاب لتق هنأكف رجحلاو اصعلاب قيرطلا عطاق لثق ول نح :فيسلاك

 لطبيو فالح نم هلجرو عطاقلا دي عطقي هحرجو لاسنإ لام قيرطلا عطاق لحنا ول نعأ رجا لطبو علت

 دبعلل اقح سفنلا ةمصع تطقس ؛لحرلاو ديلا عطقب قوتساو «ىلاعت هلل اقح دحلا بجو امل هنأل ؛حرجلا مكح

 (حتف) [ قر قافلا سر ساف كأ ام نمضي ال لالا ةمصضع طقست امك

 :هلوق لكلا ق باولو: فتضملا اهركذ لئاسم سج انه :خ! طقف حرج نإو

 ءشرألا ذخأيو ءصاصقلا هيف اميف يلولا صتقي لب ءدحي ال هنإف حرج هنكل ًالام ذخأي ملو ادحأ لتقي مل قيرطلا

 o“ ¿ا ا 7 ا 1 ىلإ
 عطاق أ :ىلوالا ؛ دحي من

 عطاق نأ :ةيناثلا .شرألاو صاصقلا وهو دبعلا قح رهظ «ع رشلا قح وهو «دحلا طقس امل هنأل ؛شرألا هيف اميف

 نإف «شرألاو صاصقلا يف ءايلوألا ىلإ رمألا ريصيو ؛ةبوتلل دحي ال هنإف ءذحؤي نأ لبق بات مث ًادمع لتق قيرطلا

 نيذلا الإ :ىلاعت هلوق وهو ةيآلا يف روكذملا ءابغسالل ةبوتلاب طقس دق دحلا نأل ءاوقع اوعاش نإو هول اوعاش
 = قح رهظف «هلثم يف عطق الو لاملا در ىلع فقوتت ةبوتلا نألو ءةيآلا (* 4 :ةدئاملا) 4ِْهَيَلَع اوُرِدقَت نأ لبق نم اوُبات



 قيرطلا عطق باب ١1 ةقرسلا باتك

 ا راس یھ ت سي ريك راب ا

 رفاسملا وهو عاطقلا ضعب ناك يا يآ ١

 ا ا

 551000 لحي

 .كلهتسا وأ هدي يف كله اذإ نامضلا بجيو ءوفعي وأ صاصقلا يفوتسي ىح لاملاو سفنلا يف دبعلا =
 امال ؛مهلك نودحي ال مهإف «هيلع عوطقملا نم مرحم محر اذ وأ ان وتحب وأ ايد عاطقلا ضعب ناك اذإ :ةثلاثلا

 رشاب اذإ فسوي يبأ نعو «مكحلا هيلع بترتي الف ؛ةلعلا ضعب ضعبلا لعف ناكف لكلاب ةمئاق ةدحاو ةيانح

 مكحلاف «نونحملا وأ يبصلا وه رشابملا ناك اذإ نح لصألا وه رشابملا نأل ؛نوقابلا دحي لتقلا مهنم ءالقعلا

 .ةثالثلا تلاق هبو «سكعلاب

 ةعطاق نوكت ال :ليقو «ماكحألا اهيلع يرخت قيرطلا تعطق اذإ ةأرملا نأ ىلإ ةراشإ "فلكم ريغ" :هلوق يفو

 اذه يف سرحألاو «بلصت الو فالخ نم عطقت اهنأ فسوي يبأ نعو «بارحلل حلصت ال اهتينب نأل ؛قيرط
 ةلفاقلا نأل ؛هيلع عوطقملا نم مرحم محر اذ ضعبلا ناك اذإ نودحي ال كلذكو «فسوي يبل افالح يبصلاك

 .دخا طقسف «مهقح يف زرحلا يف للخلا لصح دقو زرخلاك

 دني الفلا دتعو :حيحضلا وهو كرتشم ريغ وأ قيرطلا مهيلع عطق' نم نيب اك رفشم ةوتعأللا لاملا ناك ءاوش

 ءالقعلا نم لتاقلا ناك اذإ اولتق اوءاش نإف ءدبعلا قح روهظل ؛ءايلوألا ىلإ رمألا راص دحلا طقس اذإو «مهريغك

 اوقع اوعاش نو

 اذإف «ةدحاولا رادلاك ةلفاقلا تراصف «دحاو زرحلا نأل ؛اودحي ۾ ءضعب ىلع قيرطلا ةلفاقلا ضعب عطق :ةعبارلا

 .ءايلوألا ىلإ رمألا راص دحلا طقس

 الو «ةراملا عطقب قيرطلا عطق نأل ؛دحي ال هنإف ءنيرصم نيب وأ رصمب ارام وأ اليل قيرطلا عطق لجر :ةسماخلا

 :يعفاشلا دنعو .هيف فلا مھنکع الف ةعاسف ةعاس مهقحلي ثوغلا نل ؛نكامألا هذه لثم يف كلذ ققحتي

 حالسلاب رصم يف اودصق نإ فسوي يبأ نعو ؛سايقلا وهو «عطقلا ةقيقح دوحول رصملا يف قيرطلا عطاق نوكي

 نأل ؛مكحلا كلذكف رصملا جراخ ناك نإف «ةبشخلا وأ رجحلاب اودصق نإو «قيرطلا عاطق ماكحأ مهيلع ىرحت
 ناك نإو «مهقحلي ال ثوغلا نأل ؛ليللاب كلذكف ءرصملا يف ناك امك هنم برقب ناك نإو ؛مهقحلي ال ثوغلا

 (ئيع «صلختسم) .قفي هبو ةياورلا هذه خياشملا نسحتساو «قيرطلا عاطق ماكحأ مهيلع يرجي ال «راهنلاب

 راشأو «ءايلوألل رمألا نوكي دحي مل اذإو ءانه ىلإ "حرج نإو" :هلوق نم ةروكذملا سمخلا لئاسملا باوج :دحي مل

 (ييع) .خلإ داقأف :هلوقب هيلإ



 قيرطلا عطق باب ١6٠ _ ةقرسلا باتك

 .هب لتق ةرم ريغ رصملا يف قنخ نمو .افع وأ ولا داق
 هل ةداع قدخلا لمع نأ دارأ ! يا

 اذإ اميف يلولا صتقيف «ءايلوألل رمألا نوكي ةروكذملا لئاسملا يف قيرطلا عطاق دحي مل اذإ يأ :افع وأ يلولا داقأف

 (حتف) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر] .هل قحلا نأل ؛مهنع لوتقملا لو اقع وأ ةديدجب ادهع لتق

 ارارم هنم لعفلا اذه رركت نأب [(يشح) .تام يح ناسنإلا قلح رصع يأ | :ةرم ريغ رصملا يف قنخ نمو

 هتلقاع ىلع ةيدلاف «هلتق يح ةدحاو ةرم الحر قنح ول هنأل ؛"ةرم ريغ" :هلوقب ديق امنإو «ةسايس هب قناخلا لتق

 ضرألا يف ايعاس راض هنأل ؛قافتالاب لتق ارارم قنخ نإو «صاصقلا وه بحاولا :امهدنع امأو «ةفينح ىبأ دنع

 .لهمت الو لتقي داسفلاب يعاسلاو «داسفلاب

 ضرألا يف هيعسل لتقي رحاسلاو «نيكسلاو رانلا لمع لمعي هنأل ؛صاصقلا بجي :ليق مسلاب دحأ لتق ول :ةمئت

 نأ ناسنإلل زوجي «هب رارقإلا وأ عطقلا ةنياعم ىلع نيلحر ةداهشبو ةرم رارقإلاب 'قيرطلا عطق تبثيو ءداسفلاب
 (حتف « صلختسم) - كيف وهف هلام ل ود 02 نم" ربخ ؛هيلع ةلئاشي نم لتاقي و اياصن غلبي 5 نأ هلام لود لتاقي

 (ئيع) .دابعلا نع هتنتفو هرشل اعفد ةسايس كلذ ببسب قناخلا لتق يآ :هب لعق



 داهجللاو ريسلا ماكحأ ت١ داهجلاو ريسلا تباتك

 ارش وأ تناك ا ةقيرطلا يهو - ةيتحتلا حتفو ةلسيلا رسكي - ةريس عمج :ريسلا :داهجلاو ريسلا باتك

 اذه يمسو «ةقيرطلا ينعي ةريسلا مومذم نالفو ةريسلا دومحم نالف :لاقيو ءامهتقيرط يأ نيرمعلا ةريس هنمو
 األ ؛كلذ يف مهنع لقن امو مّ ةباحصلا ريسو «هيزاغم يف هقرطو ك يبلا ريس عمجي هنأل ؛كلذب باتكلا
 وه :عرشلا فو «هتلباق وأ هتيراخ اذإ ادا ودعلا تدهاج ردصم :ةغل داهجلاو «ةفاسملا عطقو ريسلا مزلتست

 داوس ريثكت وأ يأر وأ لامع ةنواعم وأ ةرشابم ةنيد ةرضنو هتملك ءالعإل هللا ليبس يف ةقشملا لمحتو ةقاطلا لذب
 عبسب همهردو ةئام سمخب طبارملا ةالص نأ حسم هنأل ؛مالسإ هءارو سيل ناكم يف ةماقإلا وهو :طابرلا هعباوت نمو

 (حتف «ئييع) . ک۷ ا نم انما اديهش ثعبو ناتفلا نمأو ر اسف ةي رس ةف اذ نإو ةئام

 نم هريعو (ة:ةبوتلا) 4ْهوُمندَجَو ثي ننكر رشم اوقاف :ىلاعت هلوقلف ؛اضرف هن وك امأ :ةيافك ضرف داهجلا

 امأو (ثيدحلا) "هللا الإ هلإ ال اولوقي يح سائلا لتاقأ نأ ترمأ" :#ت3ع هلوقلو ؛مهلاتقب رمألا اهيف يلا تايآلا

 هللا ةملك ءالعإل عرش امنإو «هسفن يف داسفإو لتق وه ذإ ؛هنيعل عرشي مل هنأل ؛هريغل ضورفم هنألف ؛ةيافك هنوك
 طقس ضعبلا نم لصح اذإف ضعبلاب دوصقملا لصح اذإ ةيافك ضرف وهف كلذك وه ام لكو «هنيد زازعإو ىلاعت
 .مالسلا درو ةزانجلا ةالصك نيقابلا نع

 هلوق امأو «مهنم ءادتبالا نكي مل نإو انم رمألا ءادتبا يف يأ ؛يف ريدقتب ةيفرظلا ىلع بوصنم "ءادتبا" :هلوقو
 يف ناك ع هنأل ؛تامومعلاب خوستمف مرحلا رهشألا يف هعيرحتو (٠۹٠:ةرقبلار ةهولتقاف مك ولتاق نإف# :ىلاعت
 لاقو (٥۸:رجحلا) 4 يملا ّحفَصلا حفصاف# :ىلاعت لاق امك نيك رشملا نع ضارعإللاو 3 ارومأم ءادتبالا

 :ىلاعت لاق امك ةندسجلا ةلداجاو ةلن ةظعوملاو ن للا ےل ءاعدلاب رمأ م ١١( *:ماعنألا) 8 راسلا غ 7 رْغأ 8 :ىلاعت

 تناك اذإ لاتقلاب رمأ مث ١15( :لحنلا) 5 نسحأ یه اب ia لا ةع وسلا د اا ل ليسا لا عدا

 .عفدلا ف مه نذأ يأ (؟ 5 :جحلا) اول ناب نولئاقي نيِذلل نأ :ىلاعت هلوقب مهنم ةءادبلا

 يع ةيقارشملا اولكاف مالا شالا َحَلَسْنا اذإف» :ىلاعت هلوقب نامزألا ضعب يف ءادنبا لاتقلاب رمأ مث

 :ىلاعت هلوقب اهرسأب نكامألا فو اهلك نامزألا ف اقلطم لاتقلاب ةءادبلاب رمأ مث (ه:ةبوتلا) دهومتدحو

 عون ةرصاحماو «ةجحلا يذ نم نيقب رشعل فئاطلا اء رصاح دقو (۹۳٠:ةرقبلا) 52 ناوک 06 :هولتاقو#

 نإو ضرف رافكلا لاتق نأ :لصاحلاو «خوسنم مرحلا رهشألا يف لاتقلا ميرحت نأ ىلع لدي اذهف «لاتقلا نم

 زمر].زوجي ال :ءاطع لاقو «مرحلا رهشألا يف لاتقلا زوجيو ءانوءدبي مل ام بجي ال :يروثلا لاقو ءانوءدبي مل
 (حتف) ١7١/١[ :قئاقحلا



 داهحلاو ريسلا ماكحأ ١ ه؟ داهجلاو ريسلا باعك

 يص ىلع بجي الو ,هكرتب اومثأ الإو لكلا نع طقس موق هب ماق نإف ءادتبا
 ا داهجلا ي اهخلا يأ داهمجلاب يي

 n HE SE 1 1 [1 1 1111 ied نيع ضرفو «عطقاو دعقمو ىمعأو دبعو ٍةأرماو
 مزاللا مهزجعل هيلإ ع وطقملا يأ -رعالا وهو

 (ييع) .ءاسن وأ ديبع ولو سانلا نم ضعب يأ :موق (ط) .انيلع رافكلا مجهي نأ ريغ نم يأ :ًءادتبا
 نع طقسي هب عاق اذإ ضعبلا نأ ةيافكلا ضرف مكح اذهو ءاودهاجي 5 نيذلاو اودهاج نيذلا نع يأ : لكلا نع

 417/١[ :قئاقحلا زمر] .لكلا مثأ ضعبلا هب مقي مل نإ يأ نعملا ىلإ ارظن ريمضلا عمج :اوثأ الإو (نيع) .نيقابلا
 لهأ عيمج ىلع بوجولا نأ اذه نم مهفي نأ يغبني الو "يص ىلع بجي الو" :هلوق ليلدب «مهنم نيفلكملا دارأ

 ىلع ضرفي لب «نيملسملا دونا نع رشلا مهلاتقب عفدني ال ذإ ؛مورلا لهأ لاتقب دنا لهأ نع طقسي يح ةفاك ضرألا

 لكلا نع طقسي امنإ ضرفلا نأل ؛مالسلا درو ةزانجلا ةالصك اذهو «ةيافكلا عقت نأ ىلإ ودعلا نم برقألاف برقألا

 هب نومئاقلا نوكي نأ كلذ يف طرشلاو «سانلا لك ىلع ضرفلا نيعت نيعملا اذه لصحي مل اذإف ضعبلاب ةيافكلا لوصح

 (حتف «صلختسم) .زجعلا عم ىتأتي ال فيلكتلا نأ ؛عافدلاو ءانغلا لهأ نم

 (سم ؛نيع) .ةيافكلا ضرفل ريسفت ةيطرشلا ةلمجلاو «هك رتب نوغأيف لكلا ىلع بجاو هنأل ؛داهحلا كرت يأ :هك رتب

 قحا ؛اضيأ امهيلع بجي ال يأ "دبعو ةأرماو" :هلوقو «هوتعملاو نونحملا يبصلا مكح يفو :يبص ىلع بجي الو

 ؛ةيافك ضرف داهجلا نأ ىلع ءانب "عطقأو دعقمو ىمعأو" :هلوقو «هيرغ نذإ ريغب نويدملا اذكو ءجوزلاو ىلوملا

 دنع دكاوسلا ريتكتل ل لاتقل جورخلا مهيلع بجي الف «نيملسلل .داوس ريثكت نود مهتيزاخع بوعولا مدع يأ
 ىلع الو ّحَّرَح ٍجَّرْعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل :ىل !اعت هللا لاق «فندملا ضي ضيرملا اذكر غيلإ جايتسالا

 (حتف «صلختسم) (١٠:روتلا) ج رح تلا

 نم ىلع نيع ضرف داهجلا ريصي دلب ىلع ودعلا مجه اذإ يأ «ةيافك ضرف هلوق ىلع فطع :لإ نيع ضرفو
 نيع ضرف ريصيف ربخلا مهغلب اذإف مهءارو نم ىلع امأو ودعلا عفد ىلع نوردقي اوناك اذإ مهنم هب رقي ناك

 عيمج ىلع نبيع نضرفا ريضي: نأ ىلإ مو مو «نيلساك وأ نيوحاع نولوألا ناك نأب مهي لإ جيتحا اذإ اضيأ مهيلع

 ىلعف هقح اوعيض نإف ؛هناريج ىلع الو ضرفت اهإف ءاهزيهجت و ةزانحلا ةالص هس و افرق مالسإلا لهأ

 © الاقثَو افافخ اوُرِفنا# :ىلاعت هلوقل ؛نيع ضرف ريفنلا دنع داهجلا راص امنإو «لكلا مثأ لكلا كرت تأ ئاچا

 و اس ليقو ءاخويشو اباش يأ (41:ةبوعلا

 ةصتخم ريغ لاوحألا عيمج يف نايعألا ضورف نم داهجلا نوكي نأ ىلع لدت اهقالطإب ةيآلا هذه :ليق نإف

 نورك فزع ::انلق ؟يبسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نأ عم ماعلا ريفنلاب صيصختلا هج و امف ريفنلاب

 :ىلاعت هلوقف :ةيآلا امأ ءلوقعملاو ةنسلاو ىرخأ ةيآب اماع ريفنلا نكي م ا اضيق زي ضورف نم داهجلا

 = ١ ءاسنلا) 4 ىَنْسُحْلا هلا َدَعَو الك وإ :هلوق ىلإ َنودِهاَجُملاَو رّرضلا زا غ ينسوا م نودعاقلا ٍىوَتْسَي ال



 داهجلاو ريسلا ماكحأ o۳ داهجلاو ريسلا باتك

 نإ لعجلا هركو «هدّيسو اهجوز نذإ الب دبعلاو ةأرملا جرختف «ّودعلا مجه نإ

 تا يبلا نأ حص دقف :ةنسلا امأو «ةمئاللا اوقحتسا لب «ئسحلا نودعاقلا قحتسا امل نيع ضرف داهجلا ناك ولو -

 نألف :لوقعملا امأو ءمهنم ادحأ عدي م نيع ضرف ناك ولو «ةنيدملا لهأ لك جرخي ناك ام ودعلا ىلإ جرح نيح

 ربخ لبقيو «ةيافكلا ىلع بجيف حالسلاو عاركلا نم داهجلا ةدام عطق ريفنلا ريغ دنع هب لكلا لاغتشا يف

 (حتف« صلختسم).لاخلا يف رهتشي ربح هنأل ؛اقساف ولو ناطلسلا يدانمو رفنتسملا

 ىلع ذقنيح بيف ًاعيمج مهلاتقب الإ مهعفد أيهتي الو ًاماع ريفنلا راصو اندالب ىلع ةتغب ىتأ يأ :ودعلا مجه نإ

 افإ .ننانلا لك ىلع ليغ.ضرفا اهنا ترك ىلع: عرضت ::قيغلاو ةارملا جرفتفق صل تق ..خقنلا شانلا عينج
 داهجلل اهعم بهذي مرحم اهل ناك اذإ ام ةأرملا ىف بوح ولا ديقي نأ يغبنيو ءاينغاب وأ ناك ا و هدعلا 2

 يف رهظي ال امهقح نأل ؛"هديسو اهجوز نذإ الب" :هلوقو «نيع ضرف وهو جحلا يف امل مرحلا طارتشا ليلدب

 قح لاطبإ ىلإ ةجاح الف «ضرفلا ماقي امهريغب نأل ؛ريفنلا لبق ام فالخب «موصلاو ةالصلا يف امك نايعألا ضورف

 .عنملاب هوحنو جوزلا مثأيو «ناحرخي دلاولاو نيدلا بر نذإ الب دلولاو نويدملا اذكو «جوزلاو ىلوملا
 داهجلا بن سادرم نبا سابعلا دارأ امل اذهلو «جورخلا هل يغبني ال 2 نود امهدحأ نذأو ناوبأ نبالل ناك ولو

 نكي مل نإو ءرطح هيف رفس لك اذكو «ماعلا ريفنلا ريغ يف اذهو ,"كمأ لحجر دنع ةنحلا نإف كمأ مزلإ" :التلع لاق

 دنع امهلثم مألا مأ تادحلاو بألا وبأ دادحألاو ءامهعيضي مل اذإ امهنذإ ريغب جرخي نأب سأب الف رطح هيف

 قح ىلع ةمدقم ةنيعتملا ضورفلا نأل ؛بترم رشنو فل هيف :اهجوز نذإ الب (ؤييع «حتف ءصلختسم) .امهمدع

 (صلختسم «ئيع) .ضرفلا ةالصك جوزلاو ىلوملا
 اذإ يأ هب ةازغلا لحأل سانلا نم لاملا ذخأ انهه دارملاو ؛هلمع ىلع لماعلل لعجي ام مضلاب لعجلا :لإ لعجلا هركو

 ؛ةعئاضلا لاومألاو ةمينغلا لام نع هب زرتحاو «ةيزحلاو جارخلاك لاتق الب ذوحأملا لاملا وهو ءيف لاملا تيب يف ناك

 هبشي :هلأل ؛مهسقنأ بيط ريغ نع شيلا ريهجتل اعيش لاملا بابرأ ىلع مامإلا لعجم ال :ةلئاقملل تافرضي ال امفإف

 هركي ال ءيف لاملا تيب يف دحوي مل نإو يأ "ال الإو' :هلوقو «ههبشأ ام هركيف مارح هتقيقحف «ةعاطلا ىلع رحألا
 ررضلا عقذ هيف نأل ؛اضعب مهضعب يوقي نأب سأب الفءيف هيف نكي مل اذإف نيملسملا دئاوفل دعم لالا تيب نأل ؛لعملا
 «هاضر ريغب ةحاحلا دنع ناوفص نم اع ورد كك يلا ذحأ دقو «ةسام داهجلا ىلإ ةجاحلا نألو ندألا قاحلإب ىلعألا

 يأ صخاشلا يطعيو «ةجوز هل نم ضوع هل ةجوز ال نم ثعبي يأ «ةليلحلا يذ نع بزعلا يزغي ناك كد رمعو
 (حتف «صلختسم) [87/4 :قئاقحلا نييبت] .لوألا حيحصلاو E :ليقو ءدعاقلا سرف بهاذلا

 (حتف) .ةمينغ لاتقلاب ذوحأملاو «ةيزحلاو جارخلاك لاتق الب ذوحأملا لاملا :ءيفلا :عيف



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ ه4 داهجلاو ريسلا باتك

 .ةيرجلا ىلإ او ءاهبف اوهليسأ إف ا ا | باح «مهانرصاح ناف ا الإو

 ؛مالسإلا ىلإ ةوعّدلا هغلبت مل نم لتاقن الو انيس اه امو الاس جولف نل نإ

 تادانعلا ل ود وانضملا 1
1 

 وأ ةنيداس ات صاح اذإ أ مهانرصاح نإف "لاتقلا ةيفيك يف لصف" انه تبث صلحختسملا يفو فارما ناف

 : " :لاق هنأ امه سابع نبا نع يور امل ؛مالسإلا ىلإ وأ مهوعدن برحلا راد يف ا

 يأ فوذحم طرشلا باوج خسنلا ضعب يف "اوملسأ نإف" :هلوقو ءدمحأ هاور ."مالسإلا ىلإ مهاعد الإ طق اهو

 اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي يح سانلا لتاقأ نأ ترمأ" :8ك3ع هلوقل مالسإلا دعب مهل ضرعتي الو دارملا مت

 مهال ؛ديحوتلا ةملكب ثيدحلا يف يفتكا امنإو اع هب اونمؤي نأ دبالو ."اهقحب الإ ہشاومأو مهئامد ئم اومصع

 نييبت] .ة هنمالإ كلذ اوفرعي مل مهنأل ؛ةتلع دمحع اونمآ مفأ كلذب ملع اودخو اذإف ءكرشلا نودقتعي اوناك

 ۸٤/٤[ :قئاقحلا

 اورقي مل ام مهمالسإب مكحي الف اننود برعلا ىلإ هللا :لومسر قلع اذمتع نإ ةولوقي مال ؛ىراصنلاو دوهيلا فالخب

 (صلختسم «ْييع) .مهاتق نع انففك و دارملا مت يأ :اهبف (صلختسم ؛«ئيع).مهنيد نم اوءربتيو هتلاسرب

 ءادأ ىلإ مهوعدن اوملسي مل نإو يأ [(ئيع ءط) .اه الحم ول ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعدن يأ ] :ةيزجلا ىلإ الإو
 نجا ةاؤرب لوط هيف كح ادب هرفآ ةيرسلا وأ شيخا ىلع ا را اإ هاك وهل. دلا قور ال ھی

 نم ناثوألا ةدبع وأ سوحملاو باتكلا لهأك ةيزجلا هنم لبقت نم قح يف اذهو «هححصو «يذمرتلاو ملسمو

 مدعل ؛ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعدن الف «برعلا نم ناثوألا ةدبعو نيدترملاك هنم ةيزجلا لبقت ال نم امأو «محعلا

 يهتني امم نأل ؛اهئادأ لوبق ىلإ هنع لبقت نم لتاقنو اوملسي نأ ىلإ مهلتاقنف ماللسإلا الإ مهتم لبقي ال ذإ ؛ةدئافلا

 (صلختسم ؛«ئي ٍميع) (؟5:ةبوتلا) ن وُرْغاَص مهو ي نع هي: E E حا : ىلاعت هل وقل ؛لاتقلا

 عزاب ام:ييويلغ مرليو مهاومأو :مهلاسف س یس ان اس ميول تولا كدأ اولا قا يا :حا مهلف اولبق ناف
 اذكو «لوبقلا لذبلاب هدارمو ءانلاومأك مهلاومأو انئامدك مهؤامد نوكتل ةيرجلا اولذب امنإ :«# يلع لوقل ؛انيلع

 انئامدل اؤيضرعت وأ مهلاومأو مهئاهدل انضر اذإ مهيلع اتل بنو انيلع مهل نع قعلاو ةةيآلا قب روكذملا ءاطغالاب

 لبق ضرعتن انك يذلا ضرعتلا اذه لاوزل الإ سيل ةيزحلا لوبقف «ضرعتلا دنع ضعب ىلع انضعبل بحي ام انلاومأو

 يف نوبطاخي ال رافكلا نأل ؛تارافكلا نم اذكو انيلع بجي ام تادابعلا نم مهيلع بحي هنأ دارملا سيلو ءاهوبق
 (حتف ءصلختسم) .كلذ ريغو ةقرسلا يف عطقلاو صاصقلا بوحو دارملا لب «تادابعلا

 برعلا ةفاكل اذك «لادلا رسكبف بسنلا يف امأو «ماعطلا يف اذك و «برحلا يف لادلا حتفب ةوعدلا :لإ لتاقن الو

 «برحلا يف مضلاو «ماعطلا يف حتفلا ليقو «بسنلا يف نوحتفيو «ماعطلا ةوعد نورسكي مهفإف «بابرلا يدع الإ
 - :شيجلا ءارمأ ةيصو يف اء هلوقل ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلبت مل نم لتاقن نأ انل زوجي ال يأ ءبسنلا يف رسكلاو



 داهججاو ريسلا ماكحأ ١ هه داهجلاو ريسلا باک

 مهقرحو قیناجا بصنب مهبراخو «یلاعت هللاب نيعتسن الإو ,هتغلب نم ابدن اوعدنو

 ةيزحلا اولبقي مل نإو يأ زيمتلا ىلع بصن وه
 ا لاق Caer Sa KA سرا اار مورو مهعورز داسلإو معرامشا قز مهقرفو

 ةراحسحلاو لابنلاب

 يرارذلا يبس ىلع ال نيدلل مهلتاقن انأ نوملعي ةوعدلاب مهالو ؛"هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعدا" =

 ؛مرغي الو هنع يهنلل مثأي ةوعدلا لبق مهلتاق نمو «لاتق الب دوصقملا لصحيف نوبيجي مهلعلو «لاومألاو
 « مالسإلا ىلإ مهوعدت يح لتاقت ال" :ءكد يلعل كاع هلوق يهنلاب دارملاو «يعفاشلل افالخ نيموصعم ريغ مهنأل

 مهغلب اذإو ءاهماقم اهروهظ ميقأف برضو اقارش ةوعنلا ناشفلا يهو «ةيمكحلاو ةيقيقحلل لماش ةوعدلا قلطمو

 (ينيع «حتف ؛صلخختسم) .ةيزجلا ىلإ مهوعدن يح مهلتاقن نأ انل يغبني الف مالسإلا
 نب ءاربلا نع يور امل بحاوب سيل بحتسم اذهو «راذنإلا يف ةغلابم ةوعدلا نوكتل :هتغلب نم ابدن وعدنو
 اليل هتيب كيتع نب هللا دبع لخدف «عفار يبأ ىلإ راصنألا نم اطهر دو هللا لوسر تعب" :لاق هنأ هذ بزاغع

 نوكت ال ةراغلاو «نولفاغ مهو قلطصملا يب ىلع راغأ ت يبلا نألو ؛يراخبلاو دمحأ هاور ."مئان وهو هلتقف

 مالسإلا رشتني مل نيح مالسإلا ءادتبا يف ناك لاتقلا ىلع مالسإلا ىلإ ةوعدلا مدقت : طيحملا ينو «ةوعدب
 ؛ةوعدلا لبق لاتقلا هل لحي «ىعدي اذام ىلإ كرشم لك فرعو «ضافتساو رشتنا ام دعب امأو ءضفتسي ملو

 (صلختسم) 418/١[ :قئاقحلا زمر].مهيلع ردقي الف ةوعدلاب نونصحتسي اعر مهنأل
 (ندعم «ع) .مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا نم نوعلا بلطت يأ :ىلاعت هللاب نيعتسن

 راوسأو ناوی ىلع اههميقل يا راجحألا ام ىمرت ةلآ يهو قينجنم عمج] :قيناجما بصنب مهيراحنو
 يأ «"مهقرحو" :هلوقو .فئاط لهأ ىلع قينجنملا بصن 55 يبلا نأ يذمرتلا ىور امل [(ع«ط) .مهنئادم
 اذكو «ريضنلا يب دلب نم عضوم ةدحوملا مضب «ةريوب قرحأ *# يبلا نأل ؛رانلاب قرحلاب اضيأ مهيراحنو
 قلع يبلا نأ حص دقو «ةرمثم ريغ وأ ةرمثم تناك ءاوس راجشألا عطقو .مهيلع هايملا لاسرإب قرغلاب مكي راحت

 ذا نم اهلوأ ىلع هن هونك ب وأ ٍةَنيل نم ٌةُتْعطَق امأ» :ىلاعت هلوق هيفو ءريضنلا يب راجشأ عطق

 ودق نم ْمُتْعطَتْسا ام مهل اودعأوإ# :ىلاعت هلوقل ؛ةراجحلاو لابنلاب يمرلاب مهيراحن كلذكو «ةيآلا (ه:رشحلا)
 «مهلش قيرفتو محك ظيغلاو تبكلا قاحلإ ءايشألا م 1 نأ ؛يمرلاب ةوقلا ةا ىلا رسف دقو (< ٠ :لافنألا)

 (ييع «صلختسم) .انب هنولعفي ام مهب لعفن :دمحأو يعفاشلل ةياور يف الإ عامجإلاب هلك اذهو
 (ييع) .مهسفنأو مهرود ىلع هايملا بيبستب :مهقرغ
 (يبع) .كلذ وحنو رانلا قالطإ وأ اهيف باودلا لاسرإب :مهعورز داسفإو
 (ندعم) .سرتلا ةلزنم انضعب اولعج يأ انب اوسرتت اوناك نإو مهيمر زوجي يعي هلبق امه لصاو :اوسرتت نإو



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ ه5 داهجلاو ريسلا باتك

 ردغو ءاهيلع فاخي ةّيرس يف ةأرماو ءيفحصم جارخإ نع انيفو . .مهدصقنو ءانضعبب
 ةيرسلل ريمضلاو ةيلاح ةلمح ةارما جارخإو يأ راشلا اناف ی

 يمر زوجي يأ [(ييع) .راجتلا وأ ىرسألا نم مهدنع نيذلا نيملسملا ضعبب يأ "اوسرتت"ب قلعتم] :انضعبب
 ذإ ةا كاستل اعنا كلا ناك ولو يلطف لاعقلاب رمآلا نآلا سرلا ةلرتحب لسا ضع اولعح ولو رافكلا

 ررضلا تابثإب مالسإلا عمتجم نع عفدلل ماعلا ررضلا عفد هيف نألو ءرجات وأ ريسأ نع نصح وأ ةنيدم ولخت املق

 .رحاتلاو ريسألا لتق وهو «صاخلا

 دعبف ؛ةقاطلا بسحب ةعاطلا ذإ ؛ةينلاب نكمأ دقلو اعف زيمتلا 5 هنأل ؛رافكلا انيمرب دصقن يأ :مهدصقنو

 «تامارغلاب نرتقت ال ضورفلا نأل ؛ةرافك الو ةيد الف ارحات وأ اريسأ ماهسلا باصأ ول رافكلا ىلإ يمرلا ةين
 لاق هبو «ةباصإلا دنع ةيدلاو ةرافكلا بجتف «هب نوفلتي مآ ملع اذإ مم اوسرتت نإ نومري ال :ةثالثلا دنعو

 (حتف «ٰييع «صلختسم) .نسحلا
 فحصلملاب قحليو «هب فختسيف «ودعلا هلاني نأل ؛ضيرعتلا نم هجارخإ يف نأل :فحصم جارخإ نع انيهو

 ضرا قف نآرقلاب اورفاست ال" كع لاق امك .فحصملا عرضا نع عراشلا انام دقو «هقفلاو ثيدحلا بتك

 ىرس نم 'ةيرس يف" :هلوقو .حئاضفلاو عايضلا ىلع ةأرملا ضيرعت اهجارخإ يف نأل ؛"ةأرماو" :هلوقو ."ودعلا

 وحنف ةيرسلا امأو «دنجلا اذكو «ميظعلا عمجلا شيحلاو «ةيفح يف يرست اهفأل ؛ةيرسلا هنمو ءاليل راس ننعم يرسي
 ءاسنلا جارخإب سأب الو «لحر ةئام عبرأ ايارسلا ددع :لاقيو راهنلاب نوفتخيو ليللاب نوريسي ةئام عبرأ

 ةينثتب خسنلا رثكأ فو «ةيرسلا ىلع يأ "اهيلع فاي" :هلوقو «هيلع نمؤي ميظع ركسع ناك اذإ فحاصملاو
 (يشحم «حتف ءئيع) .ليلعتلل بسنأ وهو ةأرملاو فحصملا ىلع عحريو ءريمضلا

 منغملا يف ةنايخلا :لولغلاو «مزتلا امب ءافولا كرتو دهعلا ضقن :ردغلا ءردغ نع اضيأ انيفو يأ :لولغو ردغو
 يهنلاو ؛هجولا ديوستو ءاضعألا عطقك هريغل ةربعو ًالاكن هلعج يأ هب لثم نم مسا "ةلثمو" :هلوقو «ةمسقلا لبق
 .هجام نباو دمحأ هاور ؛ "ديل + ةولعقت لاو .ءاوردغتا ل ع اوقف هي" لؤي هلق هلع نع

 ةمئاق برحلا تماد ام هنأ عادخلاو ردغلا نيب قرفلا :انلق ؟ردغلاب لكشيف « ةعدح برحلا" :##ع لاق :ليق نإف

 بوص ىلإ بهذن انأ مهيرن وأ «هيف مهيراحنو اونمأي ىح مويلا اذه يق مهيراحن ال انأ مهيرن نأب عادخلا مرحي ال

 بح مويلا اذه ف براحن ال نأ ىلع دهع مهنيبو اننيب ناك اذإ ام فالخب كلذ ومنو ًانايب مهينأنف اولفغي نح را

 ءاردغ نوكيف برحلا عادخ نم سيلو دهعلا ضقن ةبراحناف ءدهعو نامئتسا اذه نأل ؛ةبراحلا زوجت ال هنإف اونمأ

 يور :تلق نإف «دهع ضقن وأ دعو فلخ ريغ نم ملعي ال ثيح نم مصخلا ىلإ ركم لاصيإ ةعيدخلا نأ :لصاحلاو
 - "هللا قلخب اولثمت ال" :#ع لاق رحأتملا يهنلاب خسني هنإ :انلق ؟مهنيعأ لمس يح نيينرعلاب لثم هنأ تع يبلا نع



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ هاب داهجلاو ريسلا باتك

 اذ مهدحأ نوكي نأ الإ 58 ىمعأو اف خيشو فلكم ريغو ةأرما لتفو ةلثمو

 دعقمو ىمعأ لتق نعو يأ ناف خيش لتق نعو يأ

 TOT E ita ES كرشم بنأ لغقو اك وأ «برحلا ف يأر
 اربا ق يأ

 ينو «ةبطحخ لك يف نيبي نيينرع رمأ دعب ةلثلا نع مهاهني ناك كع يبلا نأ كد نيصحلا نب نارمع نعو =
 :قئاقحلا زمر] .نسح اذهو «مهب رضأو مهتبك يف غلبأ هنأل ؛هلبق هب سأب الو ءمهي رفظلا دعب يهنلا :"رايتحالا'
 (صلحختسم) |۱
 (ييع) .هنم وضع عطقي وأ لوتقملا عدجي نأ يهو ةلثم نعو يأ :ةلثمو
 يراخبلا هاور «"نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ىف هنأ" :#ع هنع يور هنإف «ةأرما لتق نع ائيفو يأ :ةأرها لتقو

 "فلكم ريغو" :هلوقو «نيفصلا ءاقتلا دنع حايصلا ىلع الو «لاتقلا ىلع نوردقي ال نيذلا يأ «نورحآو ملسمو

 اخيش اولتقت ال" :تلع هلوقل ؛"ناف خيشو" ر ا ا رور یم ان“ فلو يخيل ياي ا
 ."دعقمو ىمعأ" :هلوقو «دواد وبأ هاور ثيدحلاو «لابحإلا وأ حابصلا وأ لاتقلا ىلع ردقي ال يذلا يأ «'اين
 دعقملاو «مهنم برحلا ققحت مدعل ؛سانلا نوطلاخي ال نيذلا سئانكلا لهأو «سانلا طلاخي ال يذلا بهارلا اذكو

 .جرعألا وه
 لتقي :يعفاشلا لاقو «هضرم لاط يذلا نمزلاو ءءاضعألا جنشتملا :ليقو ؛ةكرحلا نع ءادلا هدعقأ يذلا وه :ليقو

 ءءازجلا رادب تسيلو «فيلكتلا راد ايندلا :انلق «ققحت دقو ءرفكلا ءازج هدنع لتقلا نأل ؛ىمعألاو دعقملاو خيشلا

 برحلا لتقلل حيبملاف «ديعولا درجمب نوهتني ال ءاهفسلا نأل ؛دابعلا لاصم مظتنتل ؛تايانحلا ضعب يق بجو امنإو

 لو ميلا هدي عوطقملاو قشلا سباي لتقي نأ بحول لتقلل احيبم رفكلا ناك ولو «مهنم ققحتي الو ءاندنع
 ْ' (ييع «حتف «صلختسم) .بحي
 هلتق يف نأل ؛لتقي ذئنيحف اكلم وأ برحلا رمأ يف ريبدت بحاص نيروكذملا دحأ ناك اذإ يأ :خإ نوكي نأ الإ

 ةئام نبا ناكو «ةمصلا نب ديرد لتق لي هللا لوسر نأ حص دقو «نيملسملا نع مهررض ةلازإو «مهتكوش رسك
 يببصلاو 4١3/١[ :قئاقحلا زمر] .ىيخعأ وهو يأر بحاص ناك هنأل ؛نيتسو ةئام نبا :ليقو «ةنس نيرشعو
 اذكو «لاتقلا عضوم هورضحأ دقو اكلم يبصلا ناك اذإ اذكو ءالتقو يأر اذ العح برحلا يف التاق اذإ نونحملاو

 (حتف) .ةكلم ةأرملا تناك ول مكحلا

 (نييع) .نيكلم انوكي وأ التاقي نأ الإ نالتقي الف امه يأر ال هنأل ؛نونحللاو يببصلا ريغ نيروكذملا يأ :مهدحأ

 (ئيع «ط) .ةلفاقم نأ نييدقو يار: باع ىآ قارا

 ةءادبلا تسيلو (١ه:نامقل) هكأف وُرْعَم دلا يف اَمُهْبِجاَصَو# :ىللاعت هلوقل ؛بأ لتق نع 55 انيغو يأ :بأ لعق

 (نييع) [30/4 :قئاقحلا نييبت] .فورعملا نم لتقلاب



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١6 داهجلاو ريسلا باتك

 ذبن الب لتاقنو ءاريخ ول ذبننو ءاريخ نإ لام ولو مهحلاصنو .هريغ هلتقيل نبالا بأيلو
 رافكلا يأ

 هاواع واواواو علو ههه هن اه هس هه هه هي هع sese هوو ته هع هاو او هاو اهون iie ها ع هاه عصف هاش عاام .مهكلم ناح ول

 مهقافتاب كلذ ناكو

 ريغ هلتقيل ؛كرتيو هنع فرصني نأ يغبنيو «هلتق نع عنتميلف كرشملا هابأ ملسملا نبالا كردأ اذإ يأ :نبالا بايلو

 كسمتسي ناكم ىلإ هئجلي هنكلو ءانيلع ابرح دوعي ال ىح عوحرلا نم هنكمي ال هلتقي نم همن نكي مل نإو «نبالا

 اق بألا دصق اذإ امأف «ءادتبا لتقلا مدع عانتمالابو اع نإو لصألا بألاب دارملاو ,هلتقيف هريغ ءيجي يح هب

 بألا دصق اذإ لتقلاب ملسملا هابأ عفدي نأ هلو «هسفن نع عفد اذه نأل ؛هلتقب سأب الف «هلتقب الإ هعفد هنكمي ملو

 .ىلوأ رفاكلاف «هلتق

 تومي بألا ناك نإو هبرشي نأ نباللف امهدحأ يفكي ءام نبالل ناك ول هنأ ىرت الأ «هتایح رثؤي نأ هل اذكو

 هركي الو «مصاعلا عدعل ؛ءيش هيلع بجي ال هلتق ول اذه عمو يهنيد لود هدلو ةقفنب بألا سبحي اذهو اف

 هنأل ؛رفاكلا هنبا لتق هل زوجي اذكو «هلتق هل زوجي ال ثيح يغابلا هيحأ فالخب «نيكرشملا همعو هلاخو هيحأ لتق

 (حتف) 47١/١[ :قئاقحلا زمر] .براحلا هنبا ةقفن هيلع بحت ال اذهلو ؛هؤايحإ بحي ال

 ىأر اذإ يأ مهحلاصنو «ةعداوملا يف لصف اذه لبق داز "صلختسملا" يقو .خسنلا رثكأ يف اذك :مهحلاصنو

 ةحلصم كلذ يف ناكو كالحلا فوح دنع هعفدي لام ىلع وأ «هوذحأي لام ىلع برحلا لهأ حلاصي نأ مامإلا

 ,حلصلا ىلإ اولام لإ يأ 1١( :لافنألا) اھل حنجاف لا انج نو :ىلاعت هل وقل ؛حلصلا كلذ زوجيف كهللا

 «رذع ريغ نم هکر ت زوجي الف «ضرف وهو «ٰئعمو ةروص داهج كرت نوكي هنأل ؛ريخ هيف نكي مل اذإ ام فالخب

 فراصم فرصي حلصلاب مهنم ذحؤي يذلا لاملا مث ءزجي مل ةجاح انل نكي مل نإو «ةحاح انل ناك اذإ اذهو

 .ةمينغ وهف لاملا اوذحأ مث مب شيجلا طاحأ اذإ الإ اوس اولسرأ لب مهتحاسب اولزني مل اذإ هيف سمح الو «ةيرجلا

 (حتف) ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر]

 نأل ؛مهلتاقو مهيلإ ذبنيف نيملسملل عفنأ حلصلا ضقن نأ ىأر مث ةدم مامإلا مهحلاص ول يأ :اريخ ول ذبننو

 نوكي ذبنلاف رشتنم ريغ ناك نإو «كلذك ذبتلا نوكي نأ بجي ارشتنم ناك نإف ءنامألا ناك يذلا هجولا ىلع

 حلصلا لطيي ةدملا تضم اذإ امأو عمدملا لبق حلصلا صضفن اذإ اذهو « رجح اپ ندا سايق لع وهو اک

 :قئاقحلا زمر| .هتصخب مهيلع هدر ةدملا يضم لبق هضقنف ءلعج ىلع حلصلا ناك نإو «مهيلإ ذبني الف ءاهيضمت

 فاس [؟5

 ملعلا لاسرإ عم دهعلا ضقن يعم. هنإف اريح ول ذبننو" :هلوق يف هفالخب «مالعإلا ئعم.انهه ذبنلا :ذبن الب لتاقنو

 = ول ام معف "كلما" ب ديقو «مهنم ةنايخلاب ضقتنا دقو ءدهعلا ضقن ذبنلا نأل ؛"مهكلم ناح ول" :هلوقو «مهيلإ



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ۹ داهجلاو ريسلا باتك
 رح فتق نم لقت مو «مهنم احالس عبن ملو ا ناف لام الب نيدترملاو

 برحلا له لاملا يا رلام ذأ نودب يأ

 el اع هج طلع DEERE ودل 1 تاق ال252 عج EET NESE E ارش ول دبن و «هرح وا

 اوناخ ولف ءكلذ ىلع مهقافتاب دهعلل نيضقان اوريصيف «هنذإب ةعنم يذ ةعامج لاتقب وأ هسفنب هلاتقب ةنايخلا تناك =

 (حتف ءصلختسم) .مهريغ مزلي ال كلملا نذإ ريغب هنأل ؛مهريغ نود طقف مهقح يف دهعلا ضقتنا هنذإ نودب

 زاوح امأ ءالام مهنم ذخأن نأ ريغ نم ةمولعم ةدم مهلاتق كرت ىلع نيدترملا لاصنو يأ :لام الب نيدترملاو

 زاوج مدع امأو ؛ةحلصم هيف تناك اذإ مالسإلل اعمط مهلاتق ريخأت زاحف ءمهنم وحرم مالسإلا نألف ؛حلصلا
 (نيع« نيكسم. صلختسم) .نيدترملا نم لبقت ال ةيزجلاو ؛نييبرحلا نم ةذوحأملا ةيزحلا هبشي هنألف ؛لاملا ذحأ

 فو «موصعم ريغ لام هنأل ؛مهيلع لاملا اذه دري مل زوجي ال هنأ عم لام مهنم ذخأ ولف يأ :دري مل ذخأ نإف

 سيل هنأل ؛اهرازوأ برحلا عضو دعب دري هنإف ءةاغبلا نم لاملا ذخأ فالخب «ئعم لاتقلل مهل ةناعإ مهيلع درلا

 (حتفءصلختسم) .ًائيف
 لهأ نم حالسلا عيب نع ىمن ةي يبلا نأل ؛برحلا لهأ نم حالسلا عابي نأ يغبني ال يأ :خإ عبن مو
 ديدحلا نأل ؛ديدحلاو ليخلا مهنم عابي ال اذكو «نيملسملا لاتق ىلع مهتيوقت هيف نألو ؛مهيلإ هلمحو برحلا

 ءانيلع ارج ناكو ‹«ضاقتنالاو ضقنلا فرش ىلع هنأل ؛هدعب وأ حلصلا لبق عيبلا ناك ءاوس حالسلا لصأ

 ؛صنلاب اناسحتسا زوج ثيح ماعطلاو شامقلا فالخب ءانيلع ابرح نودوعيف نودلاوتي مهال ؛قيقرلا عيب اذكو

 نأ سايقلاو تقع يببلا ىلع برح مهو «ماعطلاب مهيتأي يأ ةكم لهأ ريمي نأ ءةلثملا مضب ةمامث يع هرمأ وهو

 (ندعم) .برحلا يف لمعتسيو لاتقلل ًادعم نوكي ام :احالس (حتف ءصلحتسم) .زوجي ال
 حص «ةنيدم لهأ وأ نصح لهأ وأ ةعامج وأ ًارفاك ةرح ةأرما وأ رح لجر نمآ اذإ يأ :خإ هنمآ نم لتقن ملو
 ةيد ديزي الف «ىواستت يأ "مهؤامد أفاكتت نوملسملا" :## هلوقل ؛مهاتق نيملسملا نم دحأل نكي ملو ءنامألا

 نيملسملا نم دحاو لك نألو «دحاولا وهو ءاددع مهلقأ يأ «مهاندأ مهتمذب ىعسيو «عيضولا ةيد ىلع فيرشلا
 ؛اهنم نامألا ققحتيف :ديبعلاب وأ لاملاب امإ «ببستلا ةهج نمف :ةأرملا امأ ءرهاظف لحرلا امأ .لاتقلا لهأ نم

 .دمحأو ملسمو يراخبلا هاور اميف ةكم حتف موي نيكرشملا نم الجر ئناه مأ نامأ اكتلع زاجأ هنألو «هلحم هتاقالمل
 .لاعقلا لهأ نع سيل قيقرلا نآل ؛دحاولا يف ةيرحلا ديق امنإو

 مث هسفنب مامإلا نمآ اذإ امك ةدسفم هيف ناك نأب ارش كامألا تاك ىل دخاولا نامآ ماسالا ديني يا :ارش ولا كيتنإو

 ناك نإو «هنامأ حصي ال لقعيال يذلا يصلاو «هيأرب هدارفنال دحاولا كلذ مامإلا بدؤيو ءذبنلا يف ةحلصملا ىأر

 (ئيع ؛حتف ؛صلختسم) .دبعلاك لاتقلا نع روجحماف لقعي
 (ئنييع) .حيحص ةعامج 2 ادحأو اراك الا عا قانأ نأل :هنمآ نم



 داهجلاو ريسلا ماكحأ E ظ داهجلاو ريسلا باتك

 .لاتقلا نع روجحم دبعو رحاتو ريسأو يبق ا لطبو
 دبع: قاننأ لطبو يأ مهأل

 ريمأ هرمأ اذإ الإ نيملسملا ىلع هل ةيالو الو ممي مهتم هنأل ؛يمذلا نامأ زوجي ال يأ "5 فق نامأ لطبو

 ءامهفوفاخي ال مهأل ؛رجاتلاو ريسألا نامأ زوجي ال كلذكو «نعملا كلذ لاوزل ؛زوجيف .مهنمؤي نأ ركسعلا

 رمألا مهيلع دتشا ام لك مهنألو «ةحلصملا نع نامألا ئرعيف «هيلع ناربجي امهنألو ؛فوخلا لحم صتخي نامألاو

 حتفلا باب حتفني الف «هنامأب نوصلختيف ا سن )وسا نود اعف

 دبعلا نامأ حصي ال يأ خلإ "روجحم دبعو" :هلوقو «هنامأ حصي ال ءانيلع رجاهي ملو برحلا راذ يف ملسأ نم اذكو

 يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو ءانيور ام قلطمل زوجي :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع لاتقلا نع هيلع روجحملا

 لامتحا نع ىرعي ال هنأو ؛ىلوملا ىلع فرصت هنأ :ةفينح يبألو «دمحم عم فسوي ابأ نأ يحركلا ركذو «ةياور

 ناك ول هنأل ؛روجحملاب ديق امنإو «يأر وأ لام لاتقلا لهأ نم هنأل ؛ينافلا خيشلا وأ ضيرملا نامأ حصيو «ررضلا

 (ئيع «حتف «صلختسم) .اقافتا هنامأ حصي ًانوذأم



 اهتمسقو مئانغلا باب ۱٦۱ داهجلاو ريسلا باتك

 ةو مئانغلا باب
 اهماكحأ نایب يف يا

 يا لو ءجارخلاو 57 عضوو «اهلهأ رقأ وأ اننيب مّسق ,ةونع مامإلا حتف
 ' دالب نم

 دعب مسقت نأ :اهمكحو «برحلا مايق لاح ةونع رافكلا نم لوانتي ام ةمينغلا نأ ملعا :اهتمسقو مئانغلا باب
 رادلا ريصيو ءاهرازوأ برحلا عضو دعب مهنم لوانتي ام :ءيفلاو .هيف مهريغل ظح الو .ةصاخ نيمناغلل سمخلا
 نأ لقم تهس ىلع ادار يشزاغللىطعي ام :لفتلاو .سمصالو :نيملسلا ةقاككل قوكي نأ :همكعو كاملا با راد
 لك :نيملسملا حالطصا يفو کل وهف متيصأ ام :ةيرسلل لاق وأ ءهبلس هلف الينق لتق نم :ريمألا وأ مامإلا لوقي

 (ئيع) .زيبمتلا ىلع بوصنم ةبلغو ارهق يأ :ةونع ی «نعاصتسم) هيو رهف مهلاومأ نم هذخأ لحي ام
 ءادتقا سمخلا جارحإ دعب نيمناغلا نيب اهمسق ءاش نإ رايخلاب وهف ارهق ةدلب مامإلا حتف ف اذإ يأ :خ! اننيب مسق

 ءكذ رمع لعف امك مهيضارأ ىلع جارخلاو مهسوؤر ىلع ةيرحلا عضوو اهيلع اهلهأ رقأ وأ «ربيح يف 12# هلعفب
 نيمناغلل تراص األ ؛كلذ هل سيل :ىعفاشلا لاقو «بطت مل وأ نيفناغلا سفن كلذب تباط «قارعلا داوسب

 .ةياور يف دمحأ لاق هبو «مهنم اهذحأ زوجي الف «مهرهقو مهئاليتسا ةطساوب
 تحتف ام ءيش نم مهل سيل ناب ساتلا كرتأ نأ الول هديب يسفن يذلاو" :لاق هنأ نقف رمع نع ئور اه :انلو

 نيثابب اناببو :يراخبلا هاور ؛"اهنومستقي مهل ةنازخ اهكر تأ يكل «ربيح دعي هللا لوسر مسق امك اهتمسق الإ ةيرق
 رضحي مل نم ىقب نيمناغلا ىلع ةحوتفملا دالبلا مسق اذإ هنأل ءادعاو ایش مهكرتأ يأ ةيناثلا ديدشت عم نيتدحوم

 لضف ال ادحاو اعيش نوكي نح كلذ يف مهنيب ٌنيوسأل ئيعملاو «ءيش ريغب نيملسملا نم دعب ءيجي نمو ةمسقلا

 كلذ ناكف «كلذ ىلع دحأ ركني ملو ةباحصلا ةقفاومت انركذ ام قارعلا داوسب هنو رمع لعفو «هريغ ىلع دحأل

 .هباحصأو هذ لالب لغم هقلاح نم دمج ملو «ةباحصلا نم اعامجإ

 فيك :ليق نإف ءاوت ام ىح لوحلا لاح امف ؛هباحصأو لالب رش نع ئفكا مهللا :ربنملا ىلع لاق هنأ يورو
 ةمسقلا ىلوألا :انباحصأ ضعب لاقو «هقفلا لهأ عامجإ عم مهفالتخا ربتعي ال :انلق ؟مهتفلاخم عم عامجإلا دقعني

 لوقنملا امأو .راقعلا يف اذهو «بئاونلل ةدع نوكيل ىلوأ ناثلاف ةجاح ممل نكت مل نإف ءمهتحاح دنع نيمناغلا نيب

 (ييع «حتف «صلختسم) .عرشلا يف دري مل هنأل ؛مهيلع نملا هب زوجي الف «هدحو

 يأ [(نييع) .لتقي الف اوملسأ اذإ امأو ءاوملسي مل اذإ مهلتق نع اني يذلا ريغ يأ ءاش نإ ] :ىرسألا لتقو
 ءاش نإو ءداسفلا ةدام مسح هيف نألو «ةظيرق نب لتق ع هنأل ؛مهلتق ءاش نإ رايخلاب ىراسألا يف مامإلا

 «نيملسملل ةمذ ارارحأ مهكرت ءاش نإو «مالسإلا لهأل ةعفنملا روفو عم مهرش عفد هيف نأل ؛ءاقرأ مهلعج
 - :ليق نإف ؛ءيجي ام ىلع نيدترملاو برعلا يكرشم يف الإ قارعلا داوسب هذ رمع لعف امك جارخلا مهيلع عضيو



 اهتمسقو مئانغلا باب ۱۲ داهجلاو ريسلا باتک

 نملاو ءادفلاو «برحلا راد ! مهذر و ءانل مذ ارارحأ ك وأ «قرتسا وأ

 0 ا ش «قرغو حبت ءاهجارخإ قش قش شاوم رقعو
 عاشتنالا ةدامك اعطق بردا را

 نم صقخا دق :انلق موةءاسلا مومندو ثْيَح ْهوُلْكاَو9 ل هلوقل ؛لتقلا كرت يف ريخي ال نأ يغبني =
 (حتف (ئيع) ٠ , هنو رمع لعفب هيف خا زانتملا ضتحيف ءاسنلاو نويماتسملاو ةمذلا لهأ ن صنلا اذه

 وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف نيدترملاو برعل ينج سوو ةمذ مفوك لاح يأ :انل ةمذ ارارحأ
 ؛نيملسملا ىلع مهتيوقت هيف نأل ؛برحلا راد ىلإ ىراسألا دري نأ مامالل زوجي ال يأ :مهذر مرو (ط) .فيسلا

 اويفاوت مهقرتسي نأ هل نكلو ؛لتقلا نودب عفدنا دق رشلا نأل ؛مهلتقي ال اوملسأ نإف ؛مهيلع يروق مهدوعو

 زوج ال تيح ذحألا لبق اوملسأ ام فالح ا ا وعر نقال بكوملا بسلا قاقتا فعب تلل

 (حتف ؛صلختسم) .كلملل ببسلا داقعنا لبق مهسفنأب سانلا 01 اوراص هنأل ؛مهقاقرتسا

 عم حتفلابو دملاو رسكلاب [(يشحم) .مهدنع ملسملا ريسألاب اندنع ريسألا كاكف 55 مرحو يأ | :ءادفلاو

 مرح و يأ عهيرتشت نأ ءادقلاو اخ ذحأتو اجر عفدت ناب: نیشان ةادافملاو ءهدفنتسا هادف ردصم رصقلا

 :ةلاقو «ةفينح يبأ دنع مهيديأ نع نيملسملا ىراسأ مج دفنتسيو ءمهاراسأ يطعي نأ مامإلل زوجي الف اضيأ ءادفلا
 يآ :نارمآلا زو :يعفاشلا لاقو ءاندنع زوجي الف لاملاب ةادافملا امأو «نيملسملا ىراسأب ىراسألا ةادافم زوخي

 اذإ ءادف لاملا ذخأب سأب ال :دمحم لاقو .(:دمحر كًءادف امِإَو ل ا مفا :ىلاعت هلوقل ؛لاملابو ىراسألاب ةادافملا

 .اهدعب ال ةمسقلا لبق كلذ زوجي :فسوي يبأ نعو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ةجاح نيملسملل ناك

 دي. نه منتسملا يل كلذ ل نأ :ىراسألاب ىراسألا ةادافم زاوح ىف امو ؛فيسلا ةيآب كلذ خسن :انلق

 مه ةيوقتو نيدلا ءادعأل ةناعإ ةادافملا نأ :هلو «قاقرتسالاب هب عافتنالا وأ رفاكلا لتق نم ىلوأ كلذو «رفاكلا

 اضيأ نملا مرحو يأ :نملاو (حتفءئيع) .ملسملا ريسألا دافنتسا نم ىلوأ برحلا رش عفدو ءانيلع ابرح مهدوعب
 ةيآلل دمحأو كلام لاق هبو :زوجي يعفاشلا لاقو «ءيش ذخأ ريغب اناج مامإلا مهقلطي نأ وهو ءىراسألا ىلع

 .مهسفنأ نع ءادفلا ذحأو ردب موي ىراسألا ضعب ىلع نملا نم ع هلعف الو ؛ةروكذملا

 ةءارب ةروس يف تلرزن فيسلا ةيآو «دمحم ةروس يف روكذم ءادفلاو نملا نأل ؛فيسلا ةيآب هلك كلذ خسن :انلق

 (3/:لافنألا) قس هللا نم باک الو ا ىلاعت هلوقب ردب موي ذئخخألا ىلع ةع بتوعو :تلزن ةروس رخآ يهو

 رمأ دق ناكو ¿+ رمع الإ اخي امل باذع ءامسلا نم لزت ول" :##ع لاقو ءنايكبي ركب وبآو ع سلجف «ةيآلا

 (حتف «ئييع) .مهنم لالالا نود مهلتقب

 ؛حتف «ييع) .امب عفتني الثل رقعت :كلام لاقو «ةلثم هنأل ؛يشاوملا بيقارع عطق اضيأ مرحو يأ :شاوم رقعو
 شاوم كانه مهو مالسإلا راد ىلإ مامإلا داع اذإ يعي ءيشاومل ةفص تعقو ةلمج :اهجارخإ قش (صلحختسم

 = ضرغل ناويحلا ؛قرحتو حبذت لب ءاضيأ كرتت الو رقعت ال برحلا راد نع اهحارخإو مهعم اهقوس نع اوزجع



 اهتمسقو مئانغلا باب ۳ داهجلاو ريسلا باتك

 ١ اهي ددملاو ولا كرشو ا اهلي اهعيبو ,عاديإلا 0 ۴ يف ةمينغلا ةمسقو
 ترخلا راد يف يأ

sSحبذلا دخن قرحت امنإو ءاهيف ةبوغرملا ةعفنملا هذه مهمادعإو :ءادعألا ةكاوش رسک اهحبذ يو ىزئاج  

 نفدي ةحلسألاك قرحي ال امو «"رانلا بر الإ رانلاب بذعي ال" :#لع هلوقل ؛ءادتبا قرحت الو :عافتنالا ةدامل اعطق

 لاقو ءاهيف ةمينغلا مامإلا مسقي مل نعي برحلا راد يف ةمينغلا ةمسق اضيأ مرحو يأ :مهراد يف ةمينغلا ةمسقو

 زارحإلا لبق تبثي ال كلملا نأ وهو «لصأ ىلع ءانب اذهو «نيكر شملا مازمنا مامت دعب اهتمسقب سأب ال :يعفاشلا
 نأ الإ دمحأو كلام لاق هلوقب و ؛ةلأسملا هذه :اهنم «لئاسم اذه ىلع يئتبيو «تبثي :هدنعو (اندنع ماللسإإلا رادب

 :دمحم دنعو «نيخيشلا لوق يه مهراد يف ةمينغلا ةمسق ةمرح مث ؛مالسإلا راد ىلإ يبسلا ةمسق رحؤت :لاق اكلام

 .هاضمأ دقو «هيف دهتجم لعف هنأل ؛ةهاركلا عم قافتالاب زئاج :ليقو ء«ةيزنت ةهارك هركي

 هج وو «فالنلا عضوم يهف عةازغلا ةجاحل الو .داهتجا نع هي ف لإ و ‹فقاقتالاب زاج داهتجا نع وف اذإ :ليف

 كلم الو كلملا دمتعت األو «ئعم عيب ةمسقلاو «برحلا راد يف مئانغلا عيب نع تع هيف مهراد يف اهتمسق ةمرح

 لإ اهولمحيل نيغاغلا دت ةفينغلا عادی مرحي ذي يأ ] :عاديإلا هي (حتف («ئييع) . .اندنع مالابسإإلا رادب وام

 لمحي ام مامإلا دجي مل نإ ئعملاو ءاعامجإ كلملا ديفي ال هنأل ؛ةمينغلا عاديإ مرخي ال يأ [(نييع) .مالسإلا را

 داب منیب اهمسقي ۾ ٠متنم اهعح رتسي ع «مالساإللا راد ىلإ اهولمحيل عاديإ ةمسق مهنيب اهمسقف «مئانغلا اهيلع

 ررض عفد هنأل ؛ةياور يف لثملا ةرجأب كلذ ىلع مهرجأ ءاهولمحي نأ اوبأ نإف كلذ لعفي نأ هل زاج «مهاضر
 (حتف« ئييع) .ءادتبا ةراحإلا دقع ىلع ربحي ال هنأل ؛نوربج ال : ىرخأ ةياور فو «ءصاخ ررضب ماع

 :ةئالثلا دنعو «ثيدحلا يف هنع يهنملا ةمسقلا لبق يأ اهلبق مئانغلا عيب هدب يأ ای اشيل مرحو يأ :اهلبق اهعيبو

 للاب نموؤي ئرمال لخي ال" :ةكلع هنع يور ام مهيلع ةححلاو ءافنآ رم يذلا لصألا ىلع بم اضيأ اذهو «عابت

 بكري نأ الو «هيف هدر هقلخأ اذإ يح نيملسملا ءيف NIT ۾ نأ الوت سقت ق 7-53 عاتبي نأ رخآلا مويلاو

 (حتف) lerr :قئاقحلا زمر] .دواد وبأو دمحأ هاور ء 'هيف اهدر اهفجعأ اذإ يح رو ءيف نم ةباد

 نم ءدرلاو مامإلا كرش يأ اددشمو ك عشا عع. اففخع[(ط) .ةناعالل مهقحل يذلا يأ | :ددملاو ءدرلا كرشو

 نإو هب نيعأ يذلا يأ هب ناعي ام مسا وهو لوعفم نيعمب لعف وهف هنيعم يأ نالف ءدر نالفو «تنعأ يأ تءدرأ
 ناك ام ىلع لومحم لوألاف «لتاق يذلاک ج راض اماما سالا اولا يأ لعاف نعم ددملاو «لتاقي م

 يذلا ببسلا يف امهئاوتسال ؛ةمينغلا يف ناك رتشي امه يأ برحلا راد يف قحلي نم ىلع يناثلاو وا ضا اسیا

 دعب ددملا ہھک راشی ال :يعفاشلا لاقو لاتقلا دصق ىلع برحلا رادو مالسإإلا راد نيب لصافلا بردلا ةزواج وه

 (حتفو يف س ) .هدنع ةعقولا د وهش ۾ ءاندتع ةزواججا وه ببسلا نأ ىلع بم اذهو علاتقلا ءاضقنا



 اهتمسقو مئانغلا باب ١5 4 داهجلاو ريسلا باتك

 عفتنيو «هبيصن ثروي انرادب زارحإلا دعبو ءاهيف تام نم الو «لاتق الب يقوسلا ال
 تیا بیت يأ مالساإلا رادب يأ خإ دعب تام اذإ يأ بریا ر اضيأ كرشي الو يأ مهوك راش اولتاق ناف
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 نأ رهظ لاتقلا ةرشابمم هنأل ؛مهك راشي لتاق نإف «لاتق الب اهيف لتاقملا عم ركسعلا يف يقوسلا كراشي ال يأ [(ئيع

 دهش نمل ةمينغلا" :الَتِلع لاقو «ةعقولا اودهش مهنأل ؛مهس هل :يعفاشلا لوق يفو «هل عبت ةراجتلاو لاتقلا هدصق

 دصق ىلع ةزواحملا قاقحتسالا ببس نأ :انلو «نيلتاقملاك اوراصف «داوسلا ريثكتب مهنم دج و دق داهجلا نأل ؛"ةعقولا

 وهو رخ رمع نبا ىلع فوقوم ةأور امو عودعلا باهرإو «نيدلا رازعإ دل ةراجتلا اودصف مال ؟دحج هي مو لاتقلا

 هنأ ىلع لومحم وه وأ «يباحص الإ دلقي ال هدنع نإف «يعفاشلا لصأ ىلع اصوصخ خياشملا ضعب دنع ةجحب سيل

 (حتف «صلختسم) ١٠١7/4[ :قئاقحلا نييبتإ .لاتقلا دصق ىلع اهدهش

 لتاقملا كراشي الو يأ [(ييع) .مالسإلا راد ىلإ ةمينغلا جرخت نأ لبق برحلا راد يف يأ ] :اهيف تام نم الو

 ثروي انرادب زارحإإلا دعب و" :هلوقو «هنراو هنري اي ىح ب رحلا راد ٤ برحلا ءاضقنا دعب نيغعاغلا نم تان نم

 «مالسإلا راد وأ برحلا راد يف تام ءاوس هبيصن ثروي مالسإلا رادب ةمينغلا زارحإ دعب تام نإو يأ "هبيصن

 ىلع ةن اضيأ ةلأسملا هذهو دمحأو كلام لاق هب و «هبيصن ثار هپ ةعرشا رارقتسا دعب تام نم :يعفاشلا لاقو

 (حتف « ٍنيع) .روكذملا لصألا

 اولكأيو «ريعشلا مدع دنع ةطنحلاب ولو برحلا راد يف ركسعلا فلعي نأب سأب ال يأ :خ! فلعب اهيف عفتنيو
 اهدولج نودريو ءاهوحنو رقبلا نم يشاوملا حبذ زوجي ىح ءال وأ لكألل أيهم ناك ءاوس ماعطلا نم اودجو ام
 بطحلا لامعتسا اذكو ءةداع لوكأم وه ام لك و ؛ةبطرلا هكاوفلاو ركسلاو بوبحلا اذكو «ةمينغلا ىلإ

 امل ؛نهدلا و حالسلاب عافتنالا حابي اذكو هلامغتسا حابي يا حادقألاو عاصقلا (PA ETE وش امو «قارح لل

 .يراخبلا هاور ."هعفرن الو هلكأنف بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيضن انك" :لاق هنأ اذ رمع نبا نع يور

 ءايكألا وته نال ةجاخا طرشب ديقم ةياور يف لامعتسالاو «هيلإ نوحجاتحي امت عافتنالا مقداع نأ ىلع ليلد اذهو

 ؛اهولمحت الو ءاهوفلعاو اهولك :ربيح ماعط يف باع هلوق ةحابإلا هجو «ةحاحل الإ امي عافتنالا حابي الف «ةك رتشم

 نعو «ةيودألاب يوادتلا الو ءناهدالا زوجي ال :لوق يف دمحأو يعفاشلا دنعو «ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلا نألو

 ناك اينغ ءاهنم هل خضري وأ ةمينغلا يف مهس هل نم قح يف اندنع عافتنالا قالطإو «توقلا ريغ يق عفتني ال كلام

 ريجألا معطي الو ءاهيف امهس هل نأل ؛ددملا كلذكو «كيلامملاو ءاسنلاو دالوألا نم هعم نم معطيو ءاريقف وأ

 = ةهداع لك ۇي الاهو «كالهتسالاب هكلم هنأل ؛لكيح- هب سأب كاف «محللا خبط وأ ةطنحلا ربح ن وكي نأ الإ رجاتلاو



 اهتمسقو مئانغلا باب ۱۵ داماو ريسلا باتك
 ,ةمينغلا 5 در لضف امو ل اپس جورا ذ دعب ۾ ءاهعيبي 8 ةمسق الب نهدو
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 هذه عفتني يأ «"ةمسق الب" :هلوقو «كلذ هبشأ امو جسفنبلا نهدو بيطلاو ةيودألا لثم هلوانتي نأ هل زوجي ال =

 راد يف مهنيب مامإلا مسقي اهيلإ اوجاتحا اذإ مما الإ ءةعتمألاو بايثلاب عافتنالا هركيو «مهنيب ةمسق الب ءايشألا

 (يبع «حتف «صلختسم) .ىلوأ هوركملاف «ةرورضلل 5 رخنا نأل ؛برحلا
 5 يأ «"عفتني' ب قلعتم :ةمسق الب (ٰييع) .بيلقتلل مهباود رفاوح وأ مهفادبأ نهد يأ لادلا حتفب :نهدو

 أ :اهعيبي الو (نيع) .كلذ مهل زج مل مهام نإف «مامإلا مههني مل اذإ اذهو «مهنيب ةمسق الب ءايشألا هذمي
 و لوانتلا هل حيبأ امنإو «هل كلم ال هنأل ؛ةمسقلا لبق اهب عافتألا حابي يلا ةروكذملا ءايشألا هذه عيبي ال

 يأ "ال اهنم جورخلا دعبو" :هلوقو «ةعامجلل ناك نيع لدب ةثآل ؟ةّمينغلا ىلإ نسفلا .ةرةمسقلا لبق دحأ عاب نإف

 نيمناغلل تراص األو ؛ةرورضلا وهو حيبملا لاوزل ؛برحلا راد نم جورخلا دعب ءايشألا هذه عافتنالا زوجي ال
 راد يف مفوك وهو «ةحجاحلا ليلد ىلع رئاد مكحلا نألو .رخآلا كيرشلا نذإب الإ كرتشملا لاملا ذحأ زوجي الو

 (ييع «حتف «صلختسم) .ةحاحلا تفتنا ةحاحلا ليلد قبي م اذإف «برحلا

 هوحنو فلعلا نم هدي يف يقب يذلا يأ :لضف امو (ئيع) .ةرورضلا لاوزل ةروكذملا ءايشألاب نوعفتني ال يأ :ال
 قح هنأل :ةمينغلا ىلإ (نيع) .مهتجاح لاوزل مالسإلا راد ىلإ جورخلا دعب :در (ينيع) .ةحابملا ءايشألا نم
 وأ اه قدصت ةمئاق نيعلا تناكو اينغ ناك نإف اهدعب امأ «ةمسقلا لبق اذهو «هب عافتنالا ىقبي الف نيمناغلا

 .ةطقللا مكح يف راص درلا رذعت امل هنأل ؛كله نإ هيلع ءيش الو ام عفتنا اريقف ناك نإو ؛ةكلاه ول اهتميقب

 (نيبع) .برحلا راد يف برحلا راد لهأ نم :مهنم ملسأ (حتف) 474/١[ :قئاقحلا زمر]
 ءادتبا يفاني مالسإإلا نأل ؛هسفن همالسإب زرا ءاهيف مهنم ملسأ نمف «برحلا راد ىلإ انبهذ نإ يأ :هسفن زرحأ

 زرحأو «مهقاقرتسا الو «مهلتق زوجي الف اج هاا ترمس مهنأل ؛راغصلا هدالوأ ابا زراو :قاقزعتسالا

 هيلع نيرهاظلا دي نم ةيقيقحلا هدي تقبس هنألو «"هل وهف لام لغ ملسأ نم :ةكلع هلوقل هدب قا لام لك اسیا

 دي ذإ ؛امكح هدي يف هنألو «ةمرتحم ةحيحص دي يف هنأل ؛يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو هل ناك لام لك زرحأ كلذكو

 هنأل ؛دبع وهف «هدعب ملسأ نإو «نوملسملا هذخأي نأ لبق ملسأ اذإ اذهو «ظفحلا يف هل لماع هنأل ؛هديك عدوملا

 .كلملا ببس داقعنا دعب ملسأ

 .فنصملا هركذ ام مكحلاف «مهيلع انرهظ يح انيلإ جرخي ملو هرادب يبرحلا ملسأ :اهادحإ :لئاسم عبرأ انههو

 الإو هل ًاعبت مهمالسإل ؛راغصلا هدالوأ الإ ءْف كانه هلام عيمجف «رادلا ىلع انرهظ مث املسم انيلإ جرح :اهيناث
 يح هفلح ام عيمحف «هراد ىلع انرهظ مث ءانرادب نمأتسم ملسأ :اهنلاث .مهدي ةحضل ًايمذ وأ املسم هعدوأ ام
 = ملسم مهراد لحد :اهعبار .نيرادلا نيابتب مالسإلا يق هل مهتيعبت مدعو «ةمصعلا عاطقنال ؛ءيف هدال وأ راغص



 اهتمسقو مئانغلا باب ظ ١ 5 داهجلاو ريسلا باتك

 ريبكلا هدلو لود «يمذ وأ مساس دنع ةعيدو ناك وأ دعم لام لکو هلفط و
 هلام يأ

 .لتاقملا هدبعو هراقعو اهلمحو هتجوزو

 امهإف ؛نيضرألاو رودلا الإ هل لكلاف «رادلا ىلع انرهظ 3 ءادالوأو الا ومأ مهنم قرتشاو «نامأب يمد وأ رجات =

 (ْض "هس «حتف 3 صلختسم) ي

 لام لك زرععأ قالد وی 5 :هعم لام لکو (يب يع ) .مالسإلا وهو مصاعلا دوج ول ر ,اغصلا هدال وأ يأ :هلفطو

 لب رابكلا هدالوأ برخلا راد يف نييبرلا نم هم لسا نبع و ل نما :ريبكلا هدلو نود (ئيع) .مصاعلا دوجول هعم

 ال ةيبرخ ةرفاك امنأل ؟هتحوزا زرخي ال كلذكو اعبت همالسإب نيملسم اوسيلو نويبرتح رافك مهنأل ؛نيفاغلل مه

 هنأل ؛ائيف لمحلا نوكي ال :يعفاشلا دنعو ءاهنم ءزج هنأل ؛اهلمح زرحي ال اذكو «قرتستف مالسإلا يف هل ةعبات

 هالو ريغ نم يرانا كلوك اع قرت محلا افق داو قللاع لاق ابو ءلصفملا نلولا# ةيزآل اع كاس

 قئاقحلا زهر] .ةيئزحلا مدعل لصفنملا فال «قرلا ءاقب لالي ال مالاسالاو ؛ءاقبلا ةلزنمب عبتلا قح ِِق اذه ناكف

 فللئاملا كب 2 دوملا دي نأ

 (ٰييع) ٠ .قرتستف هل ةعبات ريغ + ةينارك-اقأآل ؛اهز رڪ ال ي ءأ :هتجوزو (صلختسم)[ ١/5

 ی نقولا ی ایا اهم نشا ؛اضيأ لمحلا زز ال يأ :اهلحو

 لاقو ايف نوكيف هراقع زر الا نعي هزاقع تودو يأ [(يیع ءط) .دضحي مل ع 2 نم هيف ام اذك وأ :ةراقعو

 او «ناتياور فس وی يبأ نعو «دمحم نع ةياور وهو اف نوكيا الف ل و لا سب قرات ؛هل ا

 ىلع بم اذه و «ةقيقح هدي ف 3 نكي ملف برحلا راد ةلمج نم وه ذإ ؛مفاطلسو رادلا لهأ دي يف ر اقعلا نأ :

A ba E E GA E e ESE Ba 

 (حتف«ٰييع) .رادلا لهأ دي ق هنأال

 ىلع درمت امل هنأل ؛لتاقملا هدبع اضيأ زرحي الو يأ[(ط) .اهلمحو ةلتاقملا هتمأو هدبع نودو يأ ] : لتاقملا هدبعو

 ؛ءيف ةعيدو وأ يبرح دي يف ابصغ ناك امو ؛ىلوملل نوكي لتاقي مل ول هنأل ؛لتاقملاب ديقو «هدي نم جرح ةالؤم

 ةياور يف هعم فسوي وبأو ءائيف نوكي ال :دمحم لاقو «ةفينح يبأ دنع ًابضغ ىمذ وأ ملسم دي يف ناك اذإ اذكو

 ةثالثلا ةمئألا فالح لتاقملا دبعلا يو «مألا ءزج هنأل ؛اهلمحو ةلتاقملا هتمأ اذكو «ىرحأ يف ةفينح يبأ عمو

 (حتف) [47 5/1١ :قئاقحلا زمر] .الام هنوك نع ج رخ مل هنأل ؛مهعم رهاظلاو



 ةمسقلا ةيفيك ¥ داهجلاو ريسلا باتك

 ةمسقلا ةيفيك نان ىف يأ

 a i n a .قاتعلاك نيذاربلاو ناسرف هل ولو نامهس سرافللو ٌمهس لجارلل

 مجعلا سرف وهو نوذرب عمج

 ةمسقلا نايب درفأو طقف "لصف" ىلع ىفتكا اهضعب يقو «نئملا يف "ةمسقلا ةيفيك يف خسنلا ضعب يف ديز :لصف

 ؛ةمينغلا مامإلا مسقي نأ ةمسقلا ةيفيكو «حيحصلا وهو انيعم عئاشلا بيصنل 1 لمس ا ی ؟لمت

 (حتف «يشحم) .فئصملا هركذ يذلا ليضفتلاب نيمناغلا نيب ناخ ةعبرأ مسقيو ءالوأ لاملا سمح زرفيو

 مهس لحارلل نوكي نأب نيمئاغلا نيب يقابلا مسقيو الو اهسمخ زرفيف ةمينغلا مامإلا مسقي يأ ] :مهس لجارلل
 هلف «مادقأ ىلع يشاملا يأ بحصو بحاصك لحر ىلع عمجيو «سرافلا فالخ لحارلا [(نييع ءط) .عامجإلاب

 لااا ير ي ا وا م

 الإ ءهيلع لاتقلل كرتشم سرفل مهسي الو [(ط) .لاتقلل اخلاص اريبك احيحص هسرف ناك نإ] :نامهس سرافللو
 ابوصغم سرفلا ناك ول ام هقالطإ معو «رحأتسملل مهسلاف «لوحدلا لبق رحآلا ةصح نيكيرشلا دحأ رحجأتسا اذإ
 لاتقلل ملاص ريغ ًاضيرم وأ اريبك وأ اريغص ولف «لاتقلل انا سرفلا نوكي نأ طرتشيو ءارجأتسم وأ اراعتسم وأ
 .ارهم سرفلا ناك اذإ اذكو «لحارلا مهس هل ناك «هيلع

 .ةفينح يبأ دنع اذهو ءرثكأ وأ ناسرف هل ناك ولو نامهس الإ سرافلل ىطعي ال يأ هلبق ام. لصاو :ناسرف هل ولو
 هاور ءامهس لخارللو :مهسأ ةثالث سرافلل مهسأ 8ك هنأ انه رمغ نبا لوقل ؛مهسأ :ةثالث سرافلل :الاقو
 .ةئالثلا تلاق هبو «ةعامجلا

 هاور ."امهس لحارلاو «نيمهس سرافلا ىطعأ يع هنإ" :لاق نأ ىلإ ربيخ تمسق ف ةيراج نب عمجم لوق :هلو

 مهس عوكألا نب ةملس ىطعأ ت هنأ يور امك ليفنتلا ىلع لومح ار رمع نبا ثيدحو «دواد وبأو دمحأ

 ةعبرأ هل يأ «نيسرفل مهسي ناسرف هل ناك نم :فسوي وبأ لاقو «هانعم. ملسمو دمحأ هاور ؛لجارلاو سرافلا
 ربيخ موي مهسي مل كع هنأ :امهو «مهسأ ةسمخ ريبزلا ىطعأ لع هنأل ؛امه برحلا راد لخد نإ نيسرفلل مهسأ

 امهسو «هل ًامهس :مهسأ ةعبرأ هاطعأ هنأ هه ريبزلا ةياكح نم حيحصلاو «دحاو سرفل الإ سارفألا بحاصل

 نب ءاربلا نألو ؛ليفنتلا ىلع لومحم وهف حص نئلو ؛ةجح مزلي الف دمحأ هاور «هسرفل نيمهسو «ةيفص همأل
 اذهو «ةدحاو ةعفد نيسرفب ققحتي ال لاتقلا نألو ءدحاو سرفل الإ 55 هللا لوسر مهسي ملف «نيسرف داق سوأ

 (حتف «صلختسم ي ٠ .سارفأ ةثالث ىلع مهسي ال
 همأ ام نعي مجعلا ليحخ :ءابلا رسكب نوذرب عمج ةمجعملا لاذلابو ةدحوملا حتفب نيذاربلا :قاتعلاك نيذاربلاو

 وهو «قيتع عمج نيعلا رسكب "قاتعلاك" :هلوقو ءديلبلا هب هبشيو «فكو ي ندوكلا :هل لاقيو «نايمجع هوبأو

 - ىلإ فاضي ودعلا باهرإ نأل ؛مهسلا قاقحتسا يف ءاوس قاتعلاو نيذاربلا يأ ؛ليخلا مئارك نم يبرعلا سرفلا



 ةمسقلا ةيفيك ۱۸ داهجلاو ريسلا باتك

 يببصلاو ةأرملاو كولممللو «ةزواجا دنع لجارلاو سرافلل ةريعلاو «لغبلاو ةلحارلا هيإ

 عيمج ىلع قلطي ليخلا مساو «(٠٠:لافتألار هللا ودع هب. نوعا ليحل طابر نمو :ىلاعت لاق امك لیخلا سنج =
 «يبرعلا نم همأو نداوكلا نم هوبأ نوكي ام :نيجهلاو «فرقملاو نيجهلاو نوذربلاو يبرعلا يأ سرفلا عاون

 هاشلا لهأ نأل ؛"قاتعلاك نيذاربلا" :لاق امنإو «نداوكلا نم همأو رک ی نوكي ام وه :نسفخم نزو ىلع بفرقملاو

 بلطلا يف يبرعلا نأل ؛ةربتعم امهنم دحاو لك يف ةعفنملا نأ :انلو ءاذاش ائيدح هيف اوورو ؛نيذاربلل مهسي ال :نولوقي

 (حتف «صلختسم) 477/١[ :قئاقحلا زمر] .ايوتساف نيلأو ربصأ نيذاربلاو ءىوقأ برهلاو
 مهسي ال :ذغنيح هريدقتو رحاب أرقي وأ «قاتعلاك ةلحارلا نو ال :مالكلا ريدقتو عفرلاب أرقي نأ لمتحي :ةلحارلا ال

 «ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل وأ ةدحولل هيف ءاتلاو ءىثنأ وأ ناك 1 ركذ لبإلا نم بكر لا :ةلحارلاو ؛ةلحارلا لحأل

 ناكف ءامهيلع لتاقي ال ذإ ؛اممب عقي ال باهرإلا نأل ؛لغبلاو ةلحارلا بحاصل مهسي ال :ئعملاو ءاهيلع فطع لغبلاو

 (حتف) 455/١[ :قئاقحلا زمر] .لحارلاك امهبكار
 ولو قامت سرافلا مهس قحتسا الجار لتاقو «هسرف قفنف اسرق برحلا زاد لحد ول يح :خإ سرافلل ةرعلاو

 غازفلا دعب هعاب ولو ءسرافلا مهس قحعسي هنأ :ةقيبح يأ نعو «لجارلا مهس قحتسا ءاسرف ىرتشاف الجار اهلخند

 اسراف وأ الحار هتوک ریپ :ىعقاشلا دنعو:هثاسرفلا مهس طقس لاثقلا لاح يف هعاب ولو «تاسرفلا مهس طقسا
 كلام لاق هبو ؛كلذ دنع لتاقلا لاح رابتعا بجوف «لاتقلاو رهقلا وه قاقحتسالا ببس نأل ؛برخلا ءاضقنا لاح

 فوقولا نألو ؛ربتعت الف ماودلا ةلاح اهدعب لاحلاو ءا فوخلا مهقحلي هنأل ؛لاتق اهسفن ةزواحلا نأ :انلو ءدمحأو

 ةزواجملا ماقيف «نيفصلا ءاقتلا لاح هنأل 45/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعقولا دوهش ىلع اذكو «رسعتم لاتقلا ةقيقح ىلع

 .لاتقلا دضق ىلع ناك اذإ ا رعاظ هيلإ يضفملا ببسلا وه ذإ ؛هماقم

 برد بأ لخادم نم لخدم لك ىلعو ؛ةكسلا ىلع عساولا بابلا :ةغل وهو «بردلا نع زواجتلا ةزواججاب دارملاو

 تزواح ول يح «برحلا رادو مالسإلا راد يأ نيرادلا نيب زجاحلا خزربلا وه انهه بردلا نم دارملا نكل اهيورد نم

 حتف «صلختسم) .مالسإلا راد يف اولخد بردلا برحلا لهأ زواج ولو «برحلا راد يف تلخد بردلا
 (ئيبع ءط) .برحلا رادو مالسإلا راد نيب لصافلا بردلا نم لاصفنالا يأ :ةزواجا

 ءاوس اقلطم لتاق اذإ كولمملل يأ خضرلا :هلوق وهو «رحؤم أدتبملاو «هتافوطعم عم مدقم ربخ :خإ كولممللو
 وأ لتاقت تناك اذإ ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس ةأرمللو ؛دلولا مأ دلو وأ ضعبلا قتعم وأ ابتاكم وأ اربدم وأ انق ناك

 اولتاق اذإ هوتعملاو نونحملا اذكو يبصللو «مهعاتم ظفحت وأ نيمناغلا مدخت وأ ىضرملا ىلع موقت وأ ىحرجلا يوادت

 ؛مامإلا ىري ام بسحب ليلقلا ءاطعلا يأ خضرلا نيروكذملا ءالؤه يأ قيرطلا ىلع لد وأ لتاق اذإ يذللو مامإلا نذإب

 امأو «نيطعي يأ ةمينغلا نم نيذحيو ىحرحلا نيواديف ءاسدلاب وزغي ناك كع يبلا نأ ابذ سابع نبا نع يور امل

 = لسمو دمحأ هاور «موقلا مئانغ نم ايذحي نأ الإ ءمهس ةأرملاو دبعلل نكي مل :اضيأ هنغو نحل برضي ملف «مهسلا



 ةمسقلا ةيفيك ١8 داهجلاو ريسلا باتك

 ىبرقلا ووذ مّدقو «ليبسلا نباو ,نيكاسملاو ىماتيلل سمخلاو ؛مهسلا ال خضرلا ىّمذلاو

 ماقم مئاق ىحرجلا اهتاوادم نكلو ءاعبط لاتقلا نع ةزجاع تناك نإو ةأرملاو ؛نولتاقي اوناك اذإ ءالوط خضريو =
 امل ؛مهسلا ءال ىطعي ال يأ "مهسلا ال" :هلوقو ؛قيرطلا ىلع هتلالدب وأ لاتقلاب الإ هل ىطعي ال يمذلاو ؛لاتملا

 ام نأل ؛ةميظع ةعفنم هتلالد يق ناك اذإ مهسلا ىلع دازي هنإف «يمذلا ةلالد يف الإ مهسلا خضرلاب غلبي الو ءانيور

 ىورو «نايبصللو هعم اولتاق دوهيلا نم موقل مهسأ 3ع هنأ يذمرتلا ىور :تلق نإف .غلب ام اغلاب ىطعيف ةرجأ هذخأي

 (حتف) 477/١[ :قئاقحلا زمر] .خضرلا ىلع لومح هلك :تلق .اضيأ يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ

 (يع) ,مامإلا هاري ام بع ىلع مه يطعي بيصتلا وهو: نيتمحتعملاب :خضرلا

 لكل ىطعيو مهسأ ةثالث ىلع سامخألا ةعبرأ ةمسق دعب زرفملا سمخلا مسقيو يأ ] :خإ ىماتيلل سمخلاو
 نايب يف عورش [(ئيع ءط) .زاج مهتحاحل نيمناغلل هفرص ولو دحاو:فنضل ةقرض زاخو مةن مهتم دار
 مهسو «ىماتيلل مهس :مهسأ ةثالث ىلع سمخلا مسقي يأ ءالوأ مامإلا هزرفأ ناك يذلا سمخلا مكح

 ءىش نم مئمنغ اًمنأ اوُملْعاَول :ىلاعت هلوقل وس وتس هلحلاو لكل :يطسيق ۽ ؛ليبسلا نبال ميسور «نيكاسملل

 سمخي :يعفاشلا دنعو :(١4:لافنألا) © ليبّسلا نباَو نيك كاَسَمْلاَو ىَماَنَيْلاَو ىَبْرقْلا يِذِلَو ٍلوُسَرلِلَو هَّسْمَح لل ناف
 يقابلاو «نيملسملا حلاصم ىلإ هفرصيو بالا ل تاع يبلل مهسو «ىبرقلا يوذل مهس :اساقعأ نسيقللا

 يبل كلذ نوكيو «نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقيو «مهينغو مهريقف ىبرقلا يوذ يف يوتسيو «ةثالثلل
 .ريقفلاو ئيغلا نيب ةنسلا يف الو باتكلا يف قرفي مل هنأل ؛مهريغل نوكي الو «بلطملا يبو مشاه

 مشاه یب رشعم اي' :ةتلع لاقو «ةودق مه ىفكو ءانلق امك مهسأ ةثالث ىلع سمخلا اومسق ةعبرألا ءافلخلا نأ :انلو

 هل تبثي نم قح يف تبثي امثإ ضوعلاو «"سمخلا سمخب اهنم مكضوعو ؛مهعاسوأو سانلا ةلاسغ مكل هرك هللا نإ

 انإ :الاقف لفون ىب نم معطم نب ريبجو ءسمه دبع ىب نم هد نامثع ةع هءاج هنأ دروو ءارقفلا مهو ضوعملا
 ال مهإ" :لاقف ؟انتمرحأو مهتيطعأ كلاب امف ءاوس كيلإ ةبارقلا يف بلطملا ونبو نحن نكل «مشاه ئب لضف ركنن ال

 ؛ةبارقلا برق ال ةرضنلا برق صنلا نم دارملا نأ لدف «"مالس لاو ةيلهاحلا يف و" هعباصأ نيب كبشو "اذكه يعم اولازي

 (حتف «صلختسم) 477/١[ :قئاقحلا زمر] .اعامجإ ناكف «ةباحصلا نم رضحم.ءافلخلا ةمسق ناكف

 ءارقفلا مدق يأ «ةثالثلا فانصألا ىلإ 'مهيلع' يتو «ىبرقلا يوذ ىلإ عجري 'مهنم" يف ريمضلا :خلإ ىبرقلا ووذ مدقو
 ؛ىماتيلا مهس يف نولحدي ىبرقلا يوذ ىماتي نأ :لصاحلاو «ةروكذملا ةثالغلا فانصألا ىلع كفء يبلا ةبارق يوذ نم

 يوذ ءارقف نكلو «ليبسلا ءانبأ مهس يف نولخدي ليبسلا ءانبأو «نيكاسملا مهس يف نولحخدي ىبرقلا يوذ نيكاسمو

 :يواحطلا لاقو «يحخركلا رايتخا وهو «حصألا وهو «مهيف نولحدي نيذلا ىلع نومدقي فنص لك نم ىبرقلا
 ءاينغأ يأ "مهئاينغأل قح الو" :هلوقو «مهئاينغأك مهل لحي الف ءةقدصلا ليبق نم هنأل ؛مهنم ريقفلا مهس طقس
 (ئييع «حتف «صلختسم) .دمحأو كلام لاق هلوق لثمو «مدقت امك يعفاشلل افالخ «ىبرقلا يوذ



 ةمسقلا ةيفيك اا داهجلاو ريسلا باتك

 هب يبنلا مهسو كريتلل ىلاعت هللا ركذو به اينغأل | نح الو :مهيلع مهتم عارقفلا
 قل هد غءابنغأ ع

 ېر یو 2 د اف ك

 ءاولحتا اه سكش «نذإ الب مهراد ةعنم وذ عمج لخد لاو .يفّصلاك هتومب طقس
 ماما ندا دأب يآ ب رخل لأ نيملسملا ي درت اس 52

 يأ :مهيلع مهنم (ئيع «ط) .ةثالثلا فانصألا ىلع مهءارقف يأ [(ئيع)ىبرقلا ووذ :هلوق نم لدب عفرلاب] :ءارقفلا
 ىف ىلا هللا رك نأ :كربتلل ىلاعت هللا ركذو (ئيع) .ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا مهو ةثالثلا فانصألا ىلع

 لوق نع زارتحا اذهو «هركذب اكر بت مالكلا جارخإل نعي ؛كربتلل «هَسُْمْح هلل نأف رش نم منع اَمنأ اوملعاوإ# :هلوق

 ةمسقلا تناك نإ ةبعكلا ةرامع ىلإ فرصي ىلاعت هللا ۾ مهسو «ماهس ةتس ىلع سمخلا مسقي :لاق هنإف ءةيلاعلا يأ

 مهسلا اذهف «ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم عاقبلا هذه نأل سلا عضوم نم برقت «ةدلب لك يف عماجلا ةرامع ىلإو ءاهورقب

 روغثلا دس يف فرصي لوسرلا مهسو هللا مهسو مهسأ ةسمخ ىلع مسقي :لاق هنإف دمحأ لوق نعو ءاهيلإ فرصي
 (ندعم «صلختسم) .روسجلا ءانبو رافألا يركو ةاضقلاو ةازغلا قازرأو

 ىلع بترم (۸:نوقفانلا) ه؟هِلوُسَرلَو# :ىلاعت هلوق يف مكحلا يعي .؛قتشام قلع. کب ھال جا E يبلا مهسو

 نع باوجلا جرخ هبو «هدعب لوسر الو ءروهشملا وه امك ةلاسرلا وهو قاقتشالا ذحخأم 7 ىلع لديف .قتشملا

 ءايلاو ءافلا رسكو داصلا حتفب "يفصلاك" :هلوقو ؛ةلاسرلا يهتني ثيح ةفيلخلل تاء لوسرلا مهس نأ يعفاشلا لوق

 تنب ةيفص ىفطصا امك «ةيراح وأ فيس وأ عرد نم ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي تاء يبلل ناك ام وه «ةددشملا

 يفصلا طقس امك يأ «ردبلا مئانغ نم راقفلا اذ ىفطصاو ءاهجوزتو اهقتعأ مث ربيخ مئانغ نم بطخأ نب ييح
 (حتف .صلحختسم) 14۲۷/١ :قئاقحلا فر كلغ عمجم اذهو «ةمينغلا نم ایش هسفنل مامإلا ىفطصي الف

 (ئييع هع .ةالعت لوسر الو ةلاسرلاب ةقحتسي ناك ج .هنأل : هت ومع

 (ئيع «ط) .ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي اء ناك يذلا يفصلا طقس امك أ :يفصلاك

 نيتحتفب :ةعنم وذ.ةرشعب ةوق اه ٍيلاو «ةعبسب اهل ةوق ال يلا ةعامجلا ردق هنأ فسوي يبأ نع :خ! عمج لخد نإو

 مه ند ال هنا سيم تأ روهشملاف pe نذإب اولحد ول فأل ؛ ع كذا داب" هل وقب دیق ۾ (ةوق يأ ن وبلا نکی دقو

 هنأل ؛مامإلا مهل نذأي مل نإو سمح ءائيش اوذحأف «ةعنم اه ةعامج لحد اذإ ا ,دادمإلاب مهقرصن مزتلا دقف مامإلا

 ‹«نيملسملاب انهو هيف ناك مهذح ول ذإ ؛مقرصن مامإلا ىلع بجي هنألو «ةمينغ تناكف «ةبلغو ارق ةا

 .طقف نذإلاب الإ سمخي ال :ةثالثلا

 مامإلا تذإ ريغب نيريغم برحلا راد .قانثالا وأ دحاولا لحد اذإ امك «ةعنم بحاص عمجلا نكي مل نإو يأ :ال الإو

 ايش اوذحأو «نذإب نانثاو دحاو لحد ولو ءار ذوحأملا لاملا اهنأل ؛ةمينغب سيلو «ةقرس و سالاتخا هزل سمخي مل

 (صلختسم «ييع) .ةعنملاك راصف «دادمإلاب مهقرصن مزتلا نذإلاب هنأل ؛سمخي روهشملا ىلعو «ةياور يف سمخب ال



 ةمسقلا ةيفيك ۱۷۱ داهججاو ريسلا باتك

 عبرا يكل تيل :ةيرسلل هلوقبو لس هلف الدق لتق نم :هلوقب لفني نأ مامإللو
 لحجر ةئام عبرأ يهو هل وهف ائيش لخأ نم اضيرحتو اثح لاتقلا تقو هل بدنيو , يأ

 0-5000 ا د ندا نم وارا ذهب نو تا كفي

 نيتحتفب :لفنلاو «ناتحيصف ناتغل ءديدشتلاب ًاليفنت هلفنو «فيفختلاب ًالفن لفن :لاقي :لإ لفني نأ مامإللو
 ىلع دئاز ءيش ءاطعإ ليفنتلاو «مالسإلا رادب زارحإلا لبق نوكي نأ ليفنتلا زاوج طرشو «لافنأ هعمجو ةمينغلا

 بلس هلق اليتق لتق نم :لوقي ناب همهم ىلع ءىش ةدايرب ًالئاقم-دعي نأ مامإللا بحعسي يأ ءنيفاقلا ماهس

 :بلسلاو :(1:فسوي) رمح ٌرِصْعَأ يِناَرَأ يّنِإإ» :ىلاعت هلوق يف امك «هيلإ لوؤي ام رابتعاب اليتق لباقملا يمسو
 حالسلا نم هنرق نم لتاقلا هذحأي ام :حالطصالا يفو «بالسأ هعمج بولسملا نيعمب ماللا نكست دقو نيتحتفب

 :ظتصملا هركاذي انك :بايقلاو
 بودنم وهو «لاتقلا ىلع ضيرحت هنأل ؛سمخلا دعب ثلثلا وأ فصنلا وأ عبرلا مكل تلعج :ةيرسلل لوقي نأبو
 ؛لاتقلا ىلع ليفنتلاب باع ضرحو .(ةه:لافنألا) لاتقل ىَلَع َنيِنِمْوُمْلا ضّرَح تلا اهيا اي :ىلاعت هللا لاق «هيلإ

 دعب عبرلا ب هللا لوسر لفنو < يلسمو يراخبلاو دمحأ هاور :"هبلس هلق ةنيب هيلع هل | ليتق لتق نم" :لاقف

 دمحأ هاور ؛ثلثلا ةعجرلا يفو «عبرلا ةيادبلا يف بلع لفني ناكو «دوادوبأو دمحأ هاور «هتعحر يف سمخلا

 امثإو ءزاج «لكلا عبرب لفن ول هنأل ؛ارهاظ طرشلا ليبس ىلع سيل "سمخلا دعب" :هلوقو «هجام نباو يذمرتلاو

 .ىلوأ اذهف ءزاج «لكلاب ةيرسلل لفن ول هنأ ىرت الأ ءاقافتا كلذ عقو
 هسفن مامإلا لحديو ءهل وهف ائيش ذحأ نم :لوقي وأ «ريناندلاو مهاردلاك انه ركذ ام ريغب ليفنتلا نوكي دق مث

 ملكتملا نأل ؛بلسلا قحتسي ال سايقلا يفف كلذ لاق ام دعب الحر هسفنب لتق ول يح «هبلس هلف اليتق لتق نميف

 قاقحتسا باب نم وه امنإو ءءاضقلا باب نم سيل هنأل ؛قحتسي ناسحتسالا يفو «همالك مومغ يف لحدي ال

 يلف انأ هتلتق نم :لاق اذإ ام فالخب «مهتي الف اخضر وأ امهس ةمينغلا قحتسي نم لك هيف لحدي اذهو «ةمينغلا

 ؛هبلس هلف اليتق مكنم لتق نم :لاق اذإ ام فالخبو ءامهتم راصف «هب هسفن صح هنأل ؛قحتسي ال ثيح «هبلس

 بلسلا قحتسي ال يخ .ءةلتق احابم لوتقملا ناك اذإ ةلتقي بلسلا قتتتسي اإ مث ةةسفن نيم هنأ ؛لخدي ال ثيح

 ضقن يذلا يمذلاو «مهركسع يف رحاتلاو «مهنم ريحألاو ضيرملا لتقب قحتسيو «نيناحمباو نايبصلاو ءاسنلا لتقب

 (ييع) .هلوقب لفني نأ هل زوجيو يأ :هلوقبو (حتف) 471/١[ :قئاقحلا زمر] .مهيلإ جرحو دهعلا
 (ط) .لكلاب ةيرسلا لفني نأ هل نأل ؛ديقب سيلو سمخلا عفر دعب يأ :سمخلا دعب

 ةعبرأ نم وأ لكلا نم لفني نأ زوجي زارحإلا لبق نأل ؛زارحإلا دعب :هلوقب ديق :خإ زارحإلا دعب لفنيو

 قح الو «رادلا يف زارحإلاب دكأت دق نيمناغلا تح نأل ؛سامحألا ةعبرأ نم لفني نأ هل سيل زارحإلا دعبو «سامخألا

 انأل ؛دوج ال اضيأ وعو ةكالتلا فانضألا قح لاطبأ هيف :لاقي ال ؛هنم لفني نأ زاحف سمخلا يف مه
 - عفدلا :لوقن



 ةمسقلا ةيفيك ۷۲ داهجلاو ريسلا باتك

 .هعم امو هحالسو هبايثو هبكرم وهو «لفني م نإ اهم لكلل بلاو طقف
 لتاقلل هب مامإلا

 ريقفلل هفرصف لتاقم ريغ ريقفل هفرص زاج اذإف «نيعم ريغ ريقف قحتسملا نأل ؛ءارقفلا نم مهنأ رابتعاب ةازغلا ىلإ =

 (حتف) [4؟١/8 :قئاقحلا زمر] .اضيأ سمخلا نم لفني ال :كلامو يعفاشلا دنعو «ىلوأ لتاقملا
 (ئيع «ط) .سامحألا ةعبرأ نم ال يأ :طقف

 هيف ءاوس هريغو لتاقلا ؛ةمينغلا ةلمج نم وهف «لتاقلل لوتقملا بلس مامإلا لعجي مل نإ يأ :اهنم لكلل بلسلاو
 سفن هب تباط ام الإ كليتق بلس نم كل سيل" :ةملس يبأ نب بيبحل لع هلوقل ؛اندنع مئانغلا ةمسق مسقيف

 اليتق لتق نم" :ةَنِلع هلوقل ؛البقم هلتق دقو «هل مهسي نأ لهأ نم ناك اذإ لتاقلل بلسلا :يعفاشلا لاقو «'كامامإ

 هنألو ءانيور ام :انلو ءدمحأ لاق هبو هریغ نيبو هنيب توافتلل اراهظإ هب صتخيف ءالاتق رثكأ هنألو «"هبلس هلف

 ؛ليفنتلا لمتحي هاور امو «مئانغلا ةمسق مسقي نأ بحوف «مالسإلا ةمينغ ناكف «مالسإلا شيج ةوقب ذوحأم

 (حتف «ييع) .ًالبقم لتقلا طارتشا هاور اميف سيلو «نيثيدحلا نيب ًاقيفوت هيلع لمحيف
 عم هبك رم بلسلا يف لخدي يأ [(يع «ط) .ةلآلاو جرسلا نم هيلع امو لوتقملا بكرم يأ ] :هبكرم وهو

 ةباد ىلع همالغ عم ناك ام كلذك و «بلسب سيلف كلذ ادع امو «ةبادلا ىلع هعم امو هحالسو هبايثو ج رسلا

 41۸/١ ققق رمزرإ ههم قامو ع فلت و «ىرعا



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ١ داهجلاو ريسلا باتك

 رافكلا ءالايتسا باب
 اا

 انبلغ نإ كلذ نم هدجن ام انكلمو ءاهوكلم < شارا او ,مورلا كردلا ىش
 يو نحن يأ مورلا لاومأ

 STEERS SE نيلط نوا رم يهرادب اهر رعآو داملومأ ىلع اوبلغ نإو < «مهيلع
 برحلا لهأ رادب يأ لاومألا يأ هللاب يلع رافكلا مهكالمأ رئاسب ًارابتعا

 ىععملاو ءاعم لوعفملاو لعافلل ردصملا ةفاضإ نم وأ لعافلل ردصملا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلا :رافكلا ءاليتسا باب
 ىلإ راد الاب ًالآمو «لاملاب عافتنالاب الاح لحما ىلع رادنقالا نع ةرابع :ءاليتسالاو .ضعب ىلع مهضعب يلوتسي نأ

 امو «يكرت عمج كرتلا [(ييع) .يمور عمج وهو «مورلا ىراصن يأ ] :مورلا كرتلا ىبس (حتف) .يناثلا نامزلا
 «سنج مسا هنأ راتخملاو «عمج مسا هنإ :ليقو «عمج هنإ :ليق :لاوقأ ةنالث هيف «عايلا وأ ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي

 اوذحخأو «مورلا رافك كرتلا رافك ىبس اذإ يأ «نيدلب نم رافكلا امه دارملا نأل ؛يقافتا مورلاو كرتلاب دييقتلاو

 دمحم نعو ءال وأ كلذ هدقتعم نم ناك ءاوس اقلطم رهقلاب يبرحلا كلمي يبرحلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءافوكلمي :مهلاومأ
 مهل تبثي كلملا نأ فنصملا مالك نم رهاظلاو «هدقتعاو كلذ ىأر اذإ هكلمي امنإ :ليقو الص هكلمب ال :" رل ل

 (حتف) .كلملا ببس وهو «حابم لام ىلع ءاليتسالا دوحول ؛زارحإلا لبق ضعب ىلع مهضعب ءاليتساب

 نحن انبلغ نإ يأ :خلإ هدجن ام هانكلمو (نييع) .كلملا ببس حابملا ىلع ءاليتسالاو ةحابم مهلاومأ نأل :اهوكلم
 نم هدجن ام انل لحو ءانكلم «مهرادب اهوزرحأو «مهلاومأ اوذخأو «مورلا نم اوبس ام دعب كرتلا ىلع نوملسملا
 ءةيلصألا مهاومأ رئاس كرتلا ىلع كلمن امكف «كرتلل ةيلصألا لاومألاب تقحتلا اهنأل ؛مورلا نم لاومألاو ايابسلا

 (ييع «صلختسم) .مهلاومأو مورلا ايابس نم اهب قحتلا ام كلمن اذك
 نأل 2 مهرادب اهوزرحأو (ينيع) .مهاومأ نم هوذحأ وأ مورلا نم كرتلا هابس يذلا نم يأ :كلذ نم

 ةلأسملا ديقو «هنوكلميف موصعم ريغ الام انلاومأ مهقح يف ىقبف اهب اوبطاخي مل مهو ةيعرشلا ماكحألا نم ةمصعلا

 «لاومألا اودرتساف «زارحإلا لبق مهيلع نوملسملا رهظ ول ىح ءاهوكلمي ل برحلا رادب زارحإلا لبق هنأل ؛زارحإلاب
 ءاليتسالا دورول ءاهتناو ءادتبا ةروظحم ءايشألا هذه نأل ؛افوكلمي ال :يعفاشلا لاقو «ءيش الب اهكلامل نوكت اهإف

 زارحالا دعبو ءهب عافتنالا نش هنكمتل ملسملا لاها لآ :انلو ؛كلملل س حلصي ال روظحملاو «موصعم لام ىلع

 (حتف) ٤١۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .افوكلميف ةحابإلا لاومألا يف لصألاو «هنكمت لاز مهرادب

 نوملسملا دجوف «مهرادب اهوزرحأو ءانلاومأ اوذحأ ام دعب برحلا لهأ راد ىلع انرهظ نإف يأ :خلإ انبلغ نإف

 اهوذحأ «ةمسقلا دعب اهودجو نإو «ءيش ريغب مهل يهف «نيملسملا نيب ةمينغلا مامإلا ةمسق لبق مهلاومأ نوكلاملا

 دعب تدجو نإو «ءيش ريغب كل وهف «ةمسقلا لبق تدحو نإ' 7” سابع نبا ةياور يف 7:12 هلوقل ؛ةميقلاب
 - «هل ارظن ءيش ريغب ذخألا قح هل ناكف «هاضر ريغب تلاز عسقلا كلاملا دي نألو «"ةميقلاب كل وهف ةمسقلا



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا 0 V4 داهجلاو ريسلا باتك

 رتشا ول نمشلابو :ةميقلاب اهدعبو نا مذحأ ةمسقلا لبق هكلم دجو نمف .مهيلع
 د دب الب هكلم ذخأ يأ

 "r اخأ ءءارشلاو رسألا رركت نإف ءهشرأ دار هی يفق انو مهنم ربان
 لوألا ىرتشملا مهراد لخاد

 OEE i ا ESER SSA UN EEO FREE BSS س ووا ا و يناثلا نم

 امم هيل ةفاقل

N=نيبناحلا نم رظنلا لدتعيل ؛ةميقلاب ذخأيف «صاخلا هكلم ةلازإ و ءهنم ذوحأملاب ارو ةسقلا دعي خالا ف ا » 

 عو «نيهحجولا يف اناحي هذحخأي :يعفاشلا لاقو «ةميقلا ريغب ذحغ ايف «ررضلا لقيف «ةماع ةمسقلا لبق ةكرشلاو

 (ييع «صلختسم) .ةمسقلا دعب كلاملل قح ال :دمحأ

 سد لزق :ةمسقلا لبق (ئيع) .مهرادب اهوزرحأو انلاومأ ىلع اوبلغ نيذلا رافكلا ىلع يأ :مهيلع

 لاملا كلذ ىرتشاف ءةروكذملا ةروصلا يف برحلا راد رجات لحد نإ يأ :نمشلابو (نييع) .نيملسملا نيب ةمينغلا
 نإو «رجاتلا هارتشا يذلا نمثلاب ذخأ ءاش نإ :رايخلاب لوألا كلاملاف ؛مالسإلا راذ ىلإ ةحرحأو «برحلا لهأ نم

 ولو «ضرعلا كلذ ةميقب ذأ «ضرعب هارتشا نإو «دقنب هارتشا اذإ اذهو ءانامج ذخألاب ررضتي هنأل ؛كرت ءاش
 .ودعلا هبهو ول اذكو «هسفن ةميقب هذخأي ادساف عيبلا ناك
 لكب هذحأي «دبعلا نيع شرأ رحاتلا ذحأو رومأملا دبعلا نيع جرحأ ولو يأ ؛هلبق ا لاو :هنيع ئقف نإو

 :دمحم نعو «ضبقلا دعب حيحص كلم يف نمفلا نم ءىش اهلباقي ال فاصوألا نأل ؛هنم اعيش طح الو «نمثلا

TEايميق ناك" اذإ هلك اذهو ءرجشلا عطف وأ ءاتبلا ئرتش | مده اذإ عيفشلا يل امك «نمثلا نم شرألا ةصخ  

 .ادساف وأ احيحص عيبلا ناك ءاوس اقلطم مدقلا كلاملا هذحأي ال ءافصوو اردق هلثمت. هارتشا دقو ءايلثم ناك ولف

 (ييع) .هنيع شرأ ودعلا نم يرتشملا رجاتلا ذحأ يأ :هشرأ ذخأو (نييع «حتف «صلختسم)

 ؛ايناث ودعلا ةرسأ مث ءانيلإ ةخيرخأو فلاب ديز مهنم هارتشاف ءودعلا هرسأ "دلاخ"ل دبع هتروص :خإ رركت نإف

 لجرلا بهو اذإ امك (هكلم ىلع درو.ام رسألا نأل ورق نم ناپ نأ اخ يال قل يريح موجو اف

 ديزل نكلو «هتبه يف يناثلا عجري مل ام ليبس هيلع لوألا بهاولل سيلف ءرخآلا نم هل بوهوملا بهوف ءائيش رخآل
 دلاخ وهو معدقلا كلاملا ذخأي مث .هكلم ىلع درو رسألا نأل ؛فلألا وهو «هاطعأ يذلا نمثلاب ورمع نم هذخأي نأ

 يناثلا يرتشملا نم صيلختلاب :يناثلاو ءلوألا ءارشلاب :امهدحأ :نينمثلاب هيلع ماق هنأل ؛ءاش نإ ديز نم نيفلأب

 تبث ذخألا قح نأل ؛هذخأي نأ متدقلا كلاملل سيل «يناثلا رجاتلا نم لوألا يرتشملا هارتشا ول اذكو ءاممهب هذحأيف

 (ييع« صلختسم) .هنم ديدحلا ءارشلاب هكلم امنإو ,مدقلا هكلم دعي مو لوألا كلم دوع نمض يف ميدقلا كلاملل
 ة راد ةراهدأو كيا وتلا ةا أ ءانزرد هييعأاو عساف كرتا ادب رفع رسا ناي ةفلارشلاو شالا

 (ييع) .يناثلا يرتشملا نم لو والا: یرغش ! لأ يأ :لوألا ذخأ (ئييع) .ان راد هلخدأو لجر هارتشا

 (ط ءئييع) .لوألا يرتشملا نم ءاش نإ مسقلا كلاملا هذحأي لوألا هذحأ اذإ يأ :ميدقلا مث



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ١ به داهجلاو ريسلا باتك

 دن نإو .كلذ عيمج مهيلع كلمنو ءانبتاكمو اندلو مأو انربدمو انرح اوكلمب ملو
 درشو بره يأ ا لع يف ةيلغلاب نوملسملا نم يأ ةيلغلاب رافكلا يأ

 6 هوكلم ا امج مهيلإ

 هيلع ءاليتسالا ققحتل ةبادلا هب دار ىلا رافكلا ىلإ

 ببس نأل ؛انيبتاكمو اندالوأ تاهمأو انيربدمو انرارحأ انيلع ةبلغلاب برحلا لهأ كلمي ال يأ :لإ انرح اوكلمت ملو

 رئاس اذكو «هسفنل موصعم رحلاو ءاحابم الحم ىضتقي اضيأ كلملا ببسف «هلح يف الإ همكح ديفي ال ءيش لك

 ءانبتاكمو انربدم كلمي :دمحأو كلام لاقو «لامت اوسيل ءالؤهف «هحو نم مهيف تبث دق ةيرحلا نأل ؛نيروكذملا

 .مهيديأ يف اهعدي الو «ةميقلاب اهديس اهذحأي الإو ءدلولا مأ مامإلا يدفي :كلام نعو «ةميقلاب ديسلا اهذخأيو

 نأل ؛بتاكملاو دلولا مأو ربدملاو رحلا نم مهياقر كلمن مهيلع انرهظ نإ يعي "كلذ عيمج مهيلع كلمنو' :هلوقو

 «هديبع ديبع ىلاعت هللا مهلعجف هللا دابع اونوكي نأ اوفكنتسا مهنأل ؛مهرفك ىلع ءازج مهتمصع طقسأ عرشلا

 اوناك نإو «نيملسم اوناك نإ مهنع ةيفتنم ةيانحلا هذه :تلق نإف ءانيبتاكمو انيربدم نع ةيفتنم ةيانحلا هذهو

 يع ؛صلختسم) .انديبع مهتروريصل مهرفك لابو اوقاذ مهرفك ريدقت ىلع :تلق ؛مهنع ةيفتتم تسيلف ارافك
 (ط) .نيملسم ولو ةنقلاو نقلا نوكلميو اناج كلاملا ذخأيف هجو نم مهتيرحلا :انبتاكمو
 (ئييع «ط) .ةمصعلا مدعل مه بتاكملاو دلولا مأو ربدملاو رحلا نم :كلذ عينج
 .هوذخأف رافكلا ىلإ ملسملا ريعي رفن اذإ يأ «رفن اذإ برض باب نم اذن وسا ف نم ةا :لإ مهيلإ دن نإو

 ههرگامشكلملل ل وهف ةانراع نم جورتلا دبع رهظر سبقنا ىلع ذي نوعيلل سيلا 1إ ةةالؤسالا ققسنلا (هوككلم
 مالسإلا راد نم لصفنا امل هنأل ؛ةفينح يبأ دنع هوكلعي مل «هوذحأف ملسملا دبع يأ نق مهيلإ قبأ نإو :هلوقو

 يف كلملا تبغي مل اذإو دمحأو كلام لاق هبو «لاومألا رئاسك ءاليتسالاب هوكلمي :الاقو «هسفن ىلع هدي ترهظ

 وأ هدي يف نم ملسأ ام دعب هدجو وأ ىرتشم وأ ناك امونغم ءيش ريغب ميدقلا ىل قول مانعا فقس اس
 نكمل هنآب لاقل كيب نعاني ىف ناک نم صوص هةطسقلا دعب اهونك هدو نإ باو اف ناضااساس

 همعز يف نأل 40/١[ :قئاقحلا زمر] .قبآلا لعج كلاملا ىلع هل سيلو «نيمناغلا عامتجا رذعتل ؛ةمسقلا ةداعإ

 هل لماع ناكف ةكلم هنأ

 راد نم نقلا اوذحأ ول اذهو ءتلاز دقو هدي مايقل هب هعافتنا ةرورض كلاملا قحل تناك امنإ ةمصعلا نأ :امه

 دي تلاز دقو «عافتنالا نم هل انيكمت هيلع ىلوملا دي ققحتل هسفن ىلع هدي رابتعا طوقس نأ :هلو «هوكلم مالسإلا

 دي نأل ؛مالسإلا راد نم ذوحأملا فالخب ؛كلملل الح قبي ملف ءاموصعم راصو «هسفن ىلع هدي رهظف «هنع ىلوملا
 ؛نقلا صحو الذ ةعقلا .يف مكحلا نأل ؛يقافتا نقلاب دييقتلاو «هدي روهظ عنميف «رادلا لهأ دي مايق ةيقاب ىلوملا

 هوذخنأ اذإ ايق فلنا و فاقت ةتركلم ال همذلا لهأ ىلإ قبأ ول هنأل ؛"مهيلإ" :هلوقب ديقو ءرثكأ هيف قابإلا نأل

 (حتف «صلختسم) .اقافتا هنوكلمي الف ارهق نكي مل اذإ امأ ؛هوديقو ارهق



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ۱۷٦ داهجلاو ريسلا باتك

 دبعلا ا مھ هلك لسر قرشا راق ااو سرق للا وللا هال نق مهيلإ قبأ ولو
 530577 7 . عقزاذ:هلتفأو اسوم ًادبع ٌقماطسع عاب نإو اک ءاناحي

 ايهذ وأ انراد يف نماتسم ييرح يا قرتشا يأ هک یا دج هركام مقل ءيش ريغب يأ

 هنوكلمي هدادترا دعب قبأ ولو ةفينح يبأ دنع هنوكلمي ال يأ [(ئيع ءط) .ارهق افا لست قارا ] :ال نق

 دبع قبأ اذإ يأ هنوكلمي ال دبع قبأ ولو :هلوق ىلع عيرفت اذه :خإ سرفب قبأ ولف (ييع «ط) .اقافتا ذخألاب

 ذخأي ىلوملا نإف ءانيلإ هحرحأو رجات هلك كلذ ىرتشا مث «هلك كلذ برحلا لهأ ذخأف «عاتمو سرف هعمو مهيلإ

 ام ىلع ءانب ئءاش نإ نمثلاب اضيأ دبعلا ذخأي :الاقو «اقافتا نمشي عاتملاو سرفلاو ؛ةفينح يبأ دنع ءىش ريغب دبعلا

 هدي ترهظ امل دبعلا نأل ؛اناحم لكلا ذحأي نأ هلوق ىلع يغبني ناك ليق نإف .هل ًافالخ امهدنع هنوكلمي مهنأ نم رم

 قرلا نأل ؛كلم الب دي هل راص هنأ هتياغ نأب بيحأو ءرفاكلا دي روهظ عنتمتف هدي يف ام ىلع ترهظ هسفن ىلع

 «قرلا وهو «يقاتملا عم هسفن ىلع دبعلا دي ترهظ هنأ باوجلا لضاح «ءاليتسالاب هدي يف ام رافكلا كلميف هيفاني

 (حتف ءصلختسم) .لاملا قح يف ةرهاظ ريغ هسفن قح يف ةرهاظ اهانلعجف «هجو نود هجو نم ةرهاظلا تناكف

 (ييع) .عاتملاو سرفلاو دبعلا نم انركذ ام لك يأ :مهنم هلك

 (ييع) .عاتملاو سرفلا وهو دبعلا ريغ ذأ يأ :ةريغو

 «نامأب انراد يبرحلا لحد :ىلوألا ؛"قتع" :هلوق لكلا نع باوجلاو «لئاسم ثالث انه :لإ نمأتسم عاتبا

 دبعلا نع نمأتسملا كلم ةلازإ نأل ؛قتعي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع قتع «برحلا راد هلخدأو املسم ادبع ىرتشاف

 هدي يف يقب «برحلا راد يف هلوحدب عيبلا ىلع ربحلا ةيالو تعطقنا اذإف «عيبلا وهو «نيعم قيرطب ةقحتسم تناك

 لوزي مالسإلا راد يف ناك امف «بحاو رفاكلا لذ نع ملسملا ضيلخت نأ :ةفينح يبألو «ناك ام ىلع ادبع

 تهتنا «برحلا راد يف لحد اذإف «مالسإلا راد يف ماد ام موصعم نمأتسملا لام نأل ؛عيبلاب ةلازإلا وهو ءضوعلاب

 .قتعيف «قتعلاب ةلازإلا قحتساف ؛هكلم نع هجارخإ نع يضاقلا زجعو «نامألا ءاهتناب ةمصعلا

 راد هولي اف ادي اوربا 3] انك هل اكلم نكي م اذإ اق كلل تاجل يبس فزيطلا راقي زارا ليقف

 مهكلم ىقبي نأ ىلوأف ءادتبا كلملا تابثإل اببس راص امل زارحإلا نأل ؛زارحإلاب هكلم لوزي نأ ليحتسيف هوكلم

 نوم ادنيغ شرج اک ادع سيل :انلق ءزارحالا وعول ی اات سا نأ مزلي الإ و ءءارشلاب تباثلا

 ام فالخب زارخإلاب اهوكلمي امنإو «ءاليتسالا ببسب ةلازإلا مهيلع قحتسي يح «ذحألاب نوكلمي ال مهنأل ؛انراد

 مث «هدنع قتعلابف رذعت اذإف ءانراد يف ماد ام عيبلاب ةلازإلا هيلع قحتساف «ءارشلاب هكلم نمأتسملا نأل ؛هيف نحن

 (حتف ءصلختسم) .يمذلا دبعلا ف فلتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا نمؤملاب دبعلا يف دييقتلا

 (ندعم) .برحلا راد نمؤملا دبعلا نمأتسملا لحدأ يأ :مهراد هلخدأ



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ۷۷ داهجلاو ريسلا باتك

 ع 1 ا
 .قتع مهيلع انرهظ وأ ءانءاجف همم دبع نما وا

 یر دبع يأ انما يأ

 ركسع ىلإ وأ مالسإلا راد ىلإ جرح مث برحلا راد يف يبرح لا دبع ملسأ اذإ يأ ةيناث ةلأاسم هذه :دبع نمآ وأ

 نم هيلإ جرح نم فئاطلا موي 5 هللا لوسر قتعأ" :لاق امك سابع نبا نع يور امل ؛رح وهف «نيملسملا
 زرا هنألو ؛' لاعت هللا ءاقتع مھ :لاقو «هقتعب ىضقف هيلإ جرخو ملسأ نم يأ دمحأ هاور :"نيكرشملا ديبع

 ىلع دبع وهف مالسإلا دعب انيلإ جرخي مل نإ هنأل ؛"انعاجف" :هلوقب ديقو «هالومل امغارم انيلإ ج ورخلاب هسفن

 (ييع «صلختسم) .قتعي الو هلاح
 ةثلاث ةلأسم هذه :مهيلع انرهظ وأ (ئيع) .نيملسملا ركسع ىلإ وأ مالسإلا راد ىلإ جرحو دبعلا يأ :انءاجف

 هنألو ءانيور امل ؛اضيأ قع «مهدنع وه يذلا برحلا لهأ ىلع انبلغو «برحلا راد يف يبرحلا دبع ملسأ اذإ يأ

 ىلإ هقح يف ةجاحلاو «هسفن ىلع ات قبسأ اهنأل ؛نيملسملا دي رابتعا نم ىلوأ هدي رابتعاو «نيملسملا ةعنم. قحتلا

 يف دبعلا يأ :قتع (صلختسم) .ىلوأ هدي رابتعا ناك اذهلف ءادتبا ديلا تابثإ ىلإ مهقح يقو ليكوتلا ةدايز
 (ندعم «ط) .هيلع دح ال ءالو الو قاتعإ الب اهلك روصلا



 نمأتسملا باب ۱۷۸ داهجلاو ريسلا باتك

 نسأجييملا باب
 نس نایب نق أ

 قدصتيف اروظحم هكلم ائيش جرخأ ولف «مهنم ءيشل هضرعت مرح همن انرجات | لش
 اک اروطح اکل یآ برخلا راق ل اسا رجاتلا ضرعت يا برشا ر راق يع

 221200111111111 11119 10 155105 قرح هناذا ناف ب

 بلط :كامقساللا | (ييع) .نامألا ف لحادلا وهو ءنامألا بلط اذإ نسأشسلا ١ نس لعاف IE نماعسملا باب

 ىلع نامألا بلطو ا وأ 21 ناك ءاوس ميملا حتفب ويم اشري نامألا لوصح دعب و «هدعلا نم نامألا

 (حتف «صلحختسم) .رفاكلا ىلع ملسملا نامثتسا مدقف «هب انيلإ مهوحدو «نامألاب مهيلإ انلوعد :نيبرض

 ٠ لحب اف وپا برا ر اد ملسملا لحد اذا يأ :ءيشل هض رعت مرح (ئيع 5 .نامأب نيفلسملا 2 يأ * أن رجات

 نوكي كلذ دعب ضرعتلاو «مه ضرعتي ال نأ ناميتسالاب نمض هنأل ؛مهئامد نم الو ؛مهلاومأ نم ءيشل ضرعتي نأ هل

 مهكلم ردغ اذإ الإ ؛"ةردغ هب فرعي ةمايقلا موي هتسإ باب دنع زرغي ءاول رداغ لكل" :#تلع لاق «مارح ردغلاو ارد

 ee عاب لقيحف من ؛كلملا ملعب كلل ريغ كلذ لعف وأ ؛هريغ وأ سجا وأ لاومألا ذحأب

 جورفلا نإف «مهحورف حيبتسي نأ هل سيلو «دهعلا اوضقن نيذلا مه مهال ؛مهسوفن لتقو مهلاومأ ذخأ هل زوجيف

 نهأطي مو هتربدم وأ هدلو مأ وأ ةروسأملا هتأرما دجو اذإ الإ ءرادلاب زارحإلا لبق كلم الو .كلملاب الإ لحت ال
 ؛ةدعلا نهيلع بجيف «نهقح يق ةهبش نوكي ءاهوؤطو اذإ مهنأ ريغ «ءاليتسالاب افوكلمي ال مهنأل ؛برحلا لهأ

 اهأطي مل نإو اهأطي نأ هل زوجي ال ثيح ةروسأملا هتمأ فالخب ,نقدع يضقنت نح نهأطي نأ هل زوجي الف

 (ئيع «صلختسم) .مهلاومأ ةلمج نم تراصف ءاهوكلم مهأل ؛يبرحلا
 مهسفنأو مها ومأ روس اقرب, سيلفا جرا ل يأ :ائيش ائيش جرحا ولف نکس ءط) . .مهطو رش ىلع وداع اف ھم

 لصح هنألف ؛اروظحم هنوك امأو «حابم لام ىلع ءاليتسالا دورولف ؛هکلم امأ «هب قدصتيف ءًاقيبخ اكلم اكلم ةكلم انيلإ

 عيبلاك كلملا ببس داقعنا عنمب ال هريغل رظحلا نأل اذهو ؛هب قدصتلاب رمؤيف «هيف اني كلذ: خواف ةردغلا بيس

 الإ لصحت ال يهو «ةبوتلا هيلع بجو «هحجرخي ملو برخلا راد يف ائيش بصغ اذإ هنأل ؛جارخإلاب ديقو ءدسافلا

 (حتف «صلختسم) .ادساف ًءارش يرتشملا هبشأف هيلع درلاب
 نم نيدلاب يبرح عاب يأ ] :يبرح هناا نإف (ط «ْييع) .ابوجو هحرحخأ يذلا ءيشلا كلذب يأ :هب قدصتيف
 «نيدلاب عيبلا :ةنادإلا :ةيافكلا يقو «رحاتلا ةمذ يق نيدلا بجوأ تافرصت ىبرح رشاب ص [(ندعم) .رجاتلا

 ضرقلا ذإ ؛ضرقلا ريغ نيدلاو «نيدلا لبق نإ لاعتفالا باب نب لادلا ديدشتب ناداو.«نيدل أب عايتبالا :ةنادتسالاو

 رحاتلا ماسلا ل اخد اذإ 5 ؛كاليتسالا وأ دقعلاب ةمذلا يف 5 ريصي امل مسا نيدلاو «ضبقيف نضرقي امل جسا

 کلا نع انيس ادم ق د و نیلا انيق ارح رجاتلا عاب وأ «نيدلاب ايش يبرح هنم عابف ءن اامأب برحلا راد

 = ؛ةنادإلا ف ام عرخألا سا امش دحل ۽ يشب مکاحلا يضقي داف «يضاقلا ىلإ اف اغو ؛يريلطا راد نم انيلإ اجرح مك



 نماتسملا باب ۱۷۹ داهجلاو ريسلا باتك

 ا راو يبرحلاو رجاتلا يبرحلاو ملسملا رحاتلا يآ ولا حو هيرشي شقي م مانيلا "رخو هب صغ وأ ءايبرح نادا و اک و هن دقن 2 انيلا اع قو ةا ايقنصأ بصق وأ 7 اذا .ءأ

 نار وک ذملا نانثالا يأ نامك احتملا يأ
a hE 5ع دي 5 + او ا 3 ا ع  

 ءاطخلا ف ةرافكلاو هلام 8 ةيدلا بج هبحاص امهدحا لتف كانت اسف تاهلسم
 دمعلا قود اشيا ةزافكلا بنتو ّ أطخ وأ ادمع ناك ءاوس

 مكح مزتلا ام هنأل ؛ءاضقلا تقو الو ءالصأ ةنادإلا تقو نمأتسملا ىلع انل ةيالو الو «ةيالولا دمتعي ءاضقلا نألف =
 هنأل ؛امهدحأل ءىشب اضيأ ىضقي الف «بصغلا يف امأو «لبقتسملا يف كلذ مزتلا امنإو «هلاعفأ نم ىضم اميف مالسإلا

 (ییع «صلختسم) .بصعغلا لود ملسملا ىلع نيدلاب ىضعي : فس هی وبأ لاقو هيلع

 ناڌا ول يأ ج! اناك ول اذكو (نييع) .مكاحلا دنع امكاحتو مالسإلا راد ىلإ يأ :انيلإ اجرخو (نييع) .بصغلاب

 ءاندنع امكاحتو نينمأتسم مالسإلا راد ىلإ اجرح مث برحلا راد يف هبحاص امهدحأ بصغ وأ رخآلا نييبرحلا دحأ

 نقدا نادا ناب :الغف :ةمصاحملا كنق كلذك و ءةنيادملا دنع مهنع ةعطقنم ةيال ولا نأ ؛ءيشب امهنم دحاول ضفي م

 (ئيع) .بصغ وأ رخآلا
 امهنيب نيدلاب ىضق مكاح دنع امكاحتو بصغلاو ةنادإلا دعب نيملسم اجرخ ول يأ :ل! نيملسم اجرخ نإو
 امهمارتلال ؛ءاضقلا ةلاح ةتباث ةيالولاو يضارتلاب اهعوقول ةحيحص تعقو اهنألف ؛ةنيادملا امأ ءبصغلاب ضقي مو

 4١/١[ :قئاقحلا زهر] .مالسإلاب ماكحألا

 ماكحألا امهمازتلال ؛ءاضقلا لاح ةيال ولا توبثلو ءامهيضارتب احيخحص هع وق ول ؛نويدملاو نئادلا نيب يأ :امهنيب

 يأ " [(نيع) .ةنايد بوصغملا درب ملسملا رمؤي نكلو بصغلاب يضقي ال يأ ] :بصغلاب ال (ييع) .مالسإلاب
 يبرحلا كلم نأل ؛درلاب رمؤي الو ؛حابم لام ىلع ءاليتسالا دورول هكلم بصاغلا نأل ؛بصغلا درب يضقي ال

 (صلختسم) 47١/١[ :قئاقحلا زمر] .انيب امل هب هيلع يضقي الو «ةنايخلاب هكلم هنأل

 (ئيع) .رافكلا نم نامألا بلطب برحلا راد يف الخد يأ :ناملسم

 برحلا راد ناملسملا لحد اذإ يأ [(ندعم ءط) .دحلاك همث دوقلا طوقسل لتاقلا لام يف يأ |:هلام يف ةيدلا بجت

 ةرافكلاو ءأطخلاو دمعلا يف نينس ثالث يف هلام يق ةيدلا لتاقلا ىلعف ءأطخ وأ ادمع هبحاص امهدحأ لتقف «نامأب
 نود ةعنم الو :ةعنملاب نوكي امنإ هنأل ؛ءافيتسالا رذعتل ءلتقلا تقو صاصقلا بحت مل هنألف ؛ةيدلا امأ ءأطخلا يف اضيأ

 راد ِق لوخدلاب لطبت أل ةمصعلا نأ ؛ةيدلا بحتف «برخلا راد ٤ كللذ دحج هب مو ا ةعامجو مامالا

 نأل ؛دمعلا ةروص يف هلام يف ابوجو امأو ءرفكلاب ال نامألاب لوحدلا ضراعب لطبت الف ؛مالسإلاب ةتباث األ ؛برحلا
 = «نيرادلا نيابت عم ةنايصلا ىلع مهي ةردق ال هنألف ؛أطخلا ةروص يف امأو «هعضوم ف فرع امل ؛دمعلا لقعت ال ةلقاعلا



 نمأتسملا باب ار داهجلاو ريسلا باتك

 د دادس قام قفار ا و لا الو
 صاصقلاو 4 ةيدلا نم

 نأ
 هلوق قالطإلف أطخلا يف 55 ةرافكلا امأو .مهيلع هنجتاولا ةنابصلا 3 راب ىلع وه امنإ مهيلع بوحولاو -

 رادب وأ برحلا رادب ديقي م (81 :ءاضنلا) هله اا لق ةيدو ةنمؤم َةَبقَر ريرحتف اطح اتم وم لق نمو # :ىلاعت

 نأل ؛هيلع صاصقلا بجي :فسوي يبأ نعو «دمعلا يف صاصقلاو .أطخلا ن ةيدلا بحت :ةثالثلا دنعو «مالسإلا
 .هئافيتساب درفني ىلولا قح صاصقلاو «ةمصعلا لطبت ال برحلا راذ لوختدب

 نألو ساقلا طقسف ىافيقنالا اك كوني بوحولا ق ةانقاف الغ ءارهاظك لئاقلا مواقي ل ةحناولا نأ الو
 (ييع «حتف «صلختسم) .ةهبش كلذ ريصيف «مدلا ةحابإ راد برحلا راد

 ناك نإو يأ :أطخلا يف ةرافكلا ىوس (ط) .أطخ وأ ادمع همث هبحاص امهدحأ لتق اذإ نيملسملا :نيريسألا
 نم لتاقلا ىلع الو «ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع ءيش الف «هبحاص هل وسأ لتقف «برحلا راد يف نيرهسأ ااا

 لهأ نم امهنأل ؛نمأتسملا يف امك دمعلاو أطخلا يف هلام يف ةيدلا لتاقلا ىلع بجي :الاقو «ةفينح يبأ دنع صاصقلا

 مدعل ؛صاصقلا بجي ال هنأ الإ «ناميتسالا ضراعب لطبت ال امك رسألا ضراعب لطبت ال ةمصعلاو «ةقيقح انراد

 .دمعلا لقعت ال امال و ؛ةلقاعلا مدعل ؛هلام يف ةيدلا بحب و «تابوقعلا ءافيتسا عض وم. سيل برحلا رادو «ةعنملا

 رادب سيل برحلا رادو «مهرفسب ارفاسمو مهتماقإب اميقم ريصي هنأ 5 مه اعبت راص رسألاب هنأ :ةفينح يبألو
 بحب ملف «ضرعتلا دنع لاملا بجوت ام يهو «ةموقتملا ةمصعلا طقسف طقسف «زارحإلا لطبف «مالسإإلا ماكحأ ءافيتسا

 «ةرافكلا بجتف «ضرعتلا دنع مثإلا بجوت ام يهو «ةيقاب ةمثوملا ةمصعلا نكلو ءأطخلا يف الو دمعلا يف ال ةيدلا

 هبش مث .ةثالثلا تلاق امهوقبو :نامبألا ف رم امك اندتع دمعلا يف ةراقك ال .هنأل ؛ةرافكلاب اب أطخلا صخ + امعإو

 نيبو مهنيب ةينآلا ةلأسملا يف فالخلا امنإف «مهنيب ةيقافتالا ةلأسملاب انباحصأ نيب ةيفالخلا ةلأسملا هذه فنصملا

 (ئييع «حتف «صلختسم) .مهريغ

 ةلأسملا هذه | (نييع بيع) .ملسم لتق يق أطخلا يف ةرافكلا ريغ ءيش ال امك يأ ] د ملسأ املسم ملسم لتقو

 ال المنا ي ةراقكلا هيلعن ءانيلإ رجاهي ملو برحلا راد دق ملل اس ا ل يأ انباحصأ نيب ةيقافتا

 00 1 رع د وق نم ناك 53 ناف :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ةمث يملا ةمصعلا ءاقب و «ةموقتملا ةمصعلا مدعل ؛ريغ

 ةيدلاو ءادمع هلتقب صاصقلا بحي :يعفاشلا دنعو ءانرادب زارحإلا مدعلو «ةيآلا (4:ءاسنلا) كةنِمْوم ٍةَبقَر ُريرْحَتف
 أردني ام بوجو عنمت برحلا راد نأ ملعا مث .دمحأو كلام لاق هبو «ةموصعم انف لتق هنأل ؛أطخ هلتقب

 برحلا راد يف يبرح ملسأ ول ىح ءانراد يف يرجي ال مهراد مكحو مهراد يف يرحت ال انماكحأ نأل ؛تاهبشلاب
 ول قي وأ وشال يترا اذإ ملسملا اذك و «يعفاشلل فالح ‹«صاصقلا بحي ال «نامأب مهراد لحد ا لتقو

 (ئيع «حتف «صلختسم) .هل افالح ءاندنع دحلا بجي ال ءمهراد يف فذق



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام 1 ۸١ داهجلاو ريسلا باتك

 ثكم نإف «ةيزحلا كيلع عضو ةنس تمقأ ر نا ليقر یب انيق ناب نكم 9

 يمذ تنأف

 4 عض مهيلإ عجرب ek 8 ها ع e 6 ,جارخلا هيلع و ول امك ا رب نأ كر ) ذ وهف ةنس هدعب

 لدي يذلا يأ ] :2! نمأتسم نكمي ال ٤۳۲/١[ :قئاقحلا زمر] .نمأتسملا ماكحأ نم ىقب ام نايب يف :لصف

 ؛ةيزح وأ قاقرتساب الإ انراد يف ةمئاد ةماقإ نم نكمل رفاكلا نأ هيف لصألاو | (ئيع) .نامأب ين حنا لهأ نم

 نألا ؛ةريسبلا ةماقألا نم كفو بنا ماع هه اسوساج 2ل وللا ىلع اررح نقي هنأ

 راد يف ميقي يأ :انيف نامل ةا «ي عم او وهف ایا لب ارا لد | هنأل ؛نمأتسملاب ديقو ت

 ؛ يقافتا ديق :ةنس تمقأ نإ وأ مامإلا وه لئاقلا نوكي نأ نم معأ مامالا لبق نم يأ : هل ليفو .مالسإإلا

 raa ا و رسكب ةو ,نيرهشاو رهشكا اود اه تيقاوت زا

 .مامإلا لبق نم نمأتسملل يأ :هل ليقو (حتف «ئيع) .همد نع ىرجي هنأل ؛ءاضقلا نيعمب ءازجلا

 نح هبئان وأ مامإلا لوق ىلع ايمذ هنوك فقوت يف رهاظ اذه [(ط).كلذ هل ليق ام دعب يأ ] :هدعب ثكم نإف
 يمذ وهف :هلوقو .«طرشلاب الإ ثكملا لوح يف ةيزج الو «عحري نأ هل ناك ائيش هل لوقي نأ ريغ نم نينس ماقأ

 هلتقب هيلع ةيدلا بجو هري زنحل ۾ ةميق 1 نمصي و ءملسملا نيبو هنيب صاصقلا يك رججيف يأ

 ريصيف مرحلا امزتلم راض هيلا ءامإلا رمأ مدقت دعب كنب ماقأ ل اطل مدلا بحجوي هضقن نألو با ر

 «مامالا ي يار نإ صضوفم لب «هردقم ريغ ندألاو ةةتستلا ل ود تقوي نأ ماماللو ةدملا هله ىصقأ ةنسلا م انف

 فلح ةمذلا دقع نأل : عجري نأ كرتي ملف .مالسإلا راد هلوخد تقو نم ال هيلإ مدقتلا تقو نم ةدملا ربتعتو

 اررض مهيلإ هعوجر يف نأل ؛برحلا راد ىلإ يأ :مهيلإ (نيع «حتف «صلختسم) .اهدهع ضقني الف مالسإلا نع
 (ئيع) .مهيلع ابرح هدوعل نيملسملاب
 «نامأب انراد يبرحلا لحد نإ يأ :جارخلا هيلع عضو ول امك (نيع).مهيلإ عجري نأ كرتي ال امك يأ :امك

 عاوز وهو يبس ةرشابع هتقو لول نع ليعاوروي مرلا نام ضرألا جارح باع عيطوو جار ضرأ يرتشاو

 يف ماقملا امزتلم راص همرتلا اذإف «سأرل جارح ةلزنمب ضرألا جارح نأل ؛ايمذ ريصي ءانه نكمتلا وأ ضرألا
 د جم اذ ردسي الادنأ لإ ةراقإ فو فرات فرك دق ءارقلا نل ؛ايمذ ريصي الف ءارشلا درحم. امأف ءانراد

 نم ةدملا ربتعيو «ةلبقتسملا ةنسلل ةيزجلا همزلي كلذ دعبو جارخلا مازتلاب ايمذ ريصي اإل هيلع جارخلا عضو

 |[ 2”علذل : قئاقحلا زمر] .مالسإلا ماكحأ نم امك ادع راع ذو م ارل نفت ابك ریش :ليقو «هبوحج و تقو



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام ۸۲ - داهجلاو ريسلا باتك

 نيد وأ يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو هلو مهيلإ عجر نإف < :هسكع ال اًيُمذ تحكن وأ
 ةا تت زب رج

 ن راد 2 يدع دعك 0 ان راد ذي برخا ر اد لما ىل 5 نما ا ييرحا

 .ائيف هعیدو تراصو «هنید طقس «لتقف مبلغ ريهظ وأ رسا نإف همه لخ ءامهيلع
 اق ريسخب ل هيججا ل / روك كما يبرخلا يأ

e 

 .مقروأ هسوعوو هضرفف اب وأ .مهيلع رّهظُي مو لق ناو
 ةايح ف دري امك مهيلع ذريف

 راد. ىلإ غجرت نأ كرتت لو «ةيمذ تراص «ايمف تجورتف نامأب انراد ةيبرح تلد اذإ يأ :ايمذف تحكن وأ
 .ئيكسلا يق لحرلل ةعبات األ ؛انهه جوزتلا درجمت ةيمذ ريصتو «جوزلل اعبت انراد يف ماقملا تمزتلا اهنأل ؛برحلا

 مهراد ىلإ عجريو اهقلطي نأ هنكمي هنأل ؛ايمذ ريصي ال ةيمذ جوزتف انراد يف نامأب يبرحلا لحد اذإ يأ :ةسكع ال

 (ئيعءصلختسم).ءاش نإ عجري نأ هلف انراد يف ماقملل امزتلم نكي ملف ةدملا ءاضقنا لبق

 0 «يمد وأ ملسم دنع هتعيد ۾ ارو «ب رحل ا راد ىلإ داع 5 ناَنمَأِ انراد يبرخلا لحد اذإ يأ خا مهيلإ عجر ناف

 نيملسملا يديأ ىف هلام نم ناك امو «هنامأ لطبأ هنأل ؛برحلا راد ىلإ دوعلاب 508 همد را كق ءامهتمذ ف نيف

 فرش ىلع هنأ الإ ءهلام قح يف لطيي مل هنامأ مكح نأل ؛لوانتلا مارح هيلع ناك ام ىلع قاب وهف «نييفذلا وأ

 طوقس امأ «اقيف ةعيدولا تراصو «هنويد تطقس «لتقف مهراد ىلع انبلغ وأ «روكذملا يبرحلا رسأ نإف «لاوزلا
 هب صتخيف «ةماعلا دي نم هيلإ قبسأ نيدلا هيلع نم ديو «تلطب دقو «ةبلاطملا ةطساوب هيلع ديلا تابثإ نألف ؛نيدلا

 هديب تناك ااذإ امك :ةسفنل امين عفا رهف ديك عدوملا دي نأل ا و اهنألف ؛ةعيدولا امأو ءهنم طقسيو

 ىلأ دنع امهر هلا ناك ولو «قححأ انف ناكف قبسأ اهيفا هدي نأل oT :فسوي يأ دنعو «ةقيقح

 .لاملا تيبل لضافلاو «نيدلا هنمثب فويو عابي :دمحم لاقو «هنيدب نقرملا ذحأي :فسوي
 كاوملسملا رهظي نأ: ل | ءألا 0 ا ةرك اذ انف نأ ملغا مث

 كإف :هلوقف ؛ةبلغ ريغ ند اريسأ هودحأي نأ ؟فقالافلا مولشيو اورهظي نأ :يناثلا «عحارلا اوذخأيو برحلا راد ىلع

 اوراص اذإ امل لماش ةنكل ال وأ هولتقي نأ نم معأ هنأل ؛نيلو ب نايب ةيلع رهظ وأ :ةلوقو «ثلاثلا هج ولل نايب رسأ

 (حتف «ٰييع) .هولتقي وأ هوذحأي نأب مهيلع روهظلا دييقت نم دبالف «هل ىقبي هلام نإف وه برهو نيبولغم

 (ييع).يمذلاو ملسملا ىلع نيد هل وأ يأ :امهيلعنيد (ييع).روكذملا يبرحلل نأ لاحلاو يأ :هلو
 :لوغفملل ةانبلاب :رهظ وأ ظر :لاوزلا فرش ىلغ لاملا نأل مالسإلا راذ يف e برحلا راد ىلإ دوعلاب :همد لح

 هدي يف امأل ؛نيملسملل ةمينغ يأ :ائيف (ط) .نيمولغم اوراص نعي «مهيف وه نيذلا برحلا راد لهأ ىلع يأ

 (ييع) .مهيف وه نيذلا ىلع بلغي مل هنأ لاحلاو روكذملا يبرحلا يأ :لتق نإو (ئيع) .هسفنل اعبت ائيف ريصيف امکح
 وأ يمذلا وأ ملسملا ىلع يذلا هنيدف هيلع رهظي نأ ريغ نم نمأتسملا اذه لتق نإف يأ :مهيلع رهظي مو

 -ِ اسو نوكي ال لاملا اذكف ةمونغم رصي مل امل هسفن نأل ؛هفنأ فتح تام ول اذك و «هتثرول امهدنع ىلا هتعيدو



 سلا اا ١م اعد سل

 بردا راذ قف يأ

rلر يهباغ روف ایات هم ملسأ إو «ءيف ةو هيلع رهظ م  
 مالسألا راح لاا چرس یا او اذ ق

 a E ف Ka ESE طفلا aR A & i يمذ مث ماس دعو اعز ا ر رسا
 يذلا لاما يا

 راد مالسإإلا راد نأ ؛عاديإلا تقو ةتباث تناك ةقضقعلا نأ اذهو ؛هماقم كومئاق ہال ؛هتلرو ىلع دريف <

 دريف «هلام يف ايقاب نامألا مكح ناكف «تناك امك ةيقاب ةمصعلا تناك «برحلا راد ىلع رهظي مل املف «ةمصعلا

 تناك امل هسفت نأل ؛ىلوألا ةلأسملا فالخب «هدي يف لاملاو «تام هنأك راص هنأل ؛هلتق وأ هتوم دعب هتثرو ىلع

 ةع رادع سل بركلا ناق قآل ك عدوملا دي نوكي الو «ةيعبتلاب ائيف نوكيف «كلذك هلام ناك ةمونغم

 هلام ىقبي نيهج ولا 58 لا لصاحلاو «كشلاب ةموضعم ةعيد و نوكي داق و و هجو نم اک عدوملا دي و

 .نويدلا رئاس لمتشيل ؛ىلوأ ناكل نيدلا هض رق لټ ريغ ولو تو وأ ءرادلا ىلع اورهظي مو .هولتقي

 (ئيع ءطإ.هل تناك دق هنأ لاحلاو يأ :ةجوز هلو (ئييع «حتف « «صلختسم)

 يئيع) .مهنم وه يذلا برحلا راد لهأ ىلع يأ :مهيلع رهظ (ييع).اريبك وأ اريغص ناك ءاوس :دلوو
 دنع هضعب عدوأ لامو «رابک و راعص دال وأو «برحلا راد ف ةأرما هلو نامأب انراد يبرحلا لحد ول يأ :ءيف لكلاف

 هنأل ؛الماح تناك ول ةجورلا نطب يق ام كلذكو «عابتأب اوسيلو «رابك نويبرح مهفألف ؛رابكلا هدالوأو ةأرملا

 يبصلا ىبس ولف «ةروصلا هذه يف دوقفم وهو رادلا داحتا مالسإلا يف ةيعبتلا طرش نألف ؛راغصلا هدالوأ امأو ءاهؤرح

 زارحإب ةزرحم ريصت ال اهنألف ؛هلاومأ امأو ءائيف هنوك ءاقب عم هيبأل اعبت ملسم وهف ءانراد يف راصو ةلأسملا هذه يف

 يف يذلا لاملل ةبسنلاب لب :هقالطإ ىلع سيل "ههلاومأو مهئامد ئم اومصع" :#كء هلوقو «رادلا فالتحال هسفن

 (حتف « صلختسمه) ,ةمينغ و ائيف لاومألا يقبف «دانعم ف امو هذي

 مالسإلا راد يف ملسأ اندنع نامأب لخادلا روكذملا يبرحلا نأ ريدقت ىلع ناك ىلوألا ةلأسملا :لإ همت ملسأ نإو

 يف مكحلاف «رادلا ىلع انرهظف «مالسإلا راد ىلإ جرح مث اهيف ملسأ نإ يأ «برحلا راد يف ملسأ هنأ ريدقت ىلع هذهو

 امو ةدحاو رادلاو ملسأ نيح هتيالو تحت اوناك مهنأل ؛وهيبأل اعبت نوملسم رارحأ راغصلا هدالوأ نأ :ةروصلا هذه

 رابكلا هدالوأو ةأرملا يأ كلذ ىوس امو «هديك امهديو «ةمرتح دي يف هنأل ؛هل وهف «يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو هل ناك

 رصي مل هنألف ير دي يل يللا لاما ام أو «ةهيعباتب | ويميل رابكلا هدالوأو ةأرملا نذل IE يبرح دي يف يذلا هلامو

 مدعل 52 وهف 56 يمذلا وأ ملسملا كی ٤ 315 اس نأ + ع اهعد وأ اسو :هلوقب ديف ۾ «يبرحلا كيب مارتحا مدعل وی

 (ئييع).مهنم وه نيذلا ب انا زاد لهآ ىلع نق :مهيلع رهظف (ئييع( صلختسم) .ازاحي ةمينغلا ءيفلاب دارملاو «ةباينلا



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام 0 ١ م4 داهجلاو ريسلا باتك

 ؛نامأب انءاج ايبرح وأ «هل يلو ال ًاطخ املسم لتق نمو .ءيف هريغو «هل وهف
 مالبسالا راد نإ جرح ایب رح لتك وأ ل وتقلل ةيلاح ةلمح

 .وفعلا ال ةيدلا وأ لتقلا دمعلا يفو ,مامإلل هتلقاع ىلع هتيدف «ملسأف
 EET لتقلا وه بحبا ىلا ف أ لتاقلا ةلقاع ي يبرخلا نا

 هرامعو کلا هدالوأو هتح وز وهو “يمد وأ ملسم دنع لا هتعيذ هو ريغصلا هذلو نم کد اس ريق أ :ةريغو

 (ئيع «ط) .ةيعبتلا مدعو ةمصعلا مدعل ؛نيمناغلل ةمينغ يأ :ءيف (ي ي .يرجت دياي ةعغيدوو

 مكحلاف أطح لتقلاو ءهل يلو ال هنأ لاحلاو املس لقا لسم :اهدحأ :ةيعابر ةلأسملا ا أطخ املسم لتق نمو

 هل ىلو الو ءادمع املسم لتق ملسم :اهيناث .لاملا تيب يق اهعضيل مامإلل اهذحأ قحو «هتلقاع ىلع ةيدلا نأ اهيف

 لتق ملسم :اهثلاث .وفعلا هل سيلو «ةيدلا ىلع حلاصي وأ صتقي نأ نيب رايخلاب مامإلاف ءابئاغ الو ارضاح ال الص

 همالسإ دعب يبرحلا لتق ملسم :اهعبار .مدقت امك هتلقاع ىلع هتيدف ءًأطح نامي انياب اجب لحي ماا 4 اييورج

 .انراد يق يلو هل نكي مل اذإ اذهو «ةيدلا ىلع حلاصي وأ صتقي نأ نيب رايخلاب مامإلاف ادع

 ول هنأل ؛"مالسإو نامأب" :هلوقب ديقو .مامإلا ىلإ ال هيلإ رمألاف ءىلو هل ناك ول هنأل ؛"هل يلو ال" :هلوقب ديقو

 بحت ال فيكف هلال ضرعتلا لخي ال نمأتسملا نإ :ليق نإف .هيلع ءىش ال لتقف «ملسي مل وأ انمآتسم يبرحلا نكي مل

 دقعل كلذ هم رح نل ؛سفنلا موصعم نوكي نأ همد و هلال ضرعتلا ةه رح ن مزلي هي هنأب بح و ؟هلتقب ةيدلا

 قيرطب يأ "ةيدلا وأ" :هلوقو .ىمذلا ةيد لثم نمأتسملا ةيد نأ حيحصلا :يعليزلا لاقو ءاموصعم هنوكل ال نامألا

 نم ةلأسملا هذه يف عفنأ ةيدلا نأل ؛ةيدلا ذحأ هل ناك امنإو نيغ اةلوقلاا ره كلا يكرق ك # يضارتلاو حلصلا

 .لاملا ىلع حلصلا ةيالو هل ناك اذهلف عدوقلا

 رظنلا نم سيلو «ةيرظن مامإلا ةيالوو ةماعلل قحلا نأل ؛لتقلا نع وفعي نأ مامإلل سيل يأ "وفعلا ال" :هلوقو
 ناب ريخ ادع ناك إو ؛ةيدلاخ طخ لتقلا ناك نإف اطيل لوقما ناك ول اذكو «ضوغ ريغ نم مهقح طاقسإ
 ؛لمتحم ثراولا وأ ءابلاغ ثراولا نع ولخي ال هنأل ؛صاضقلا هل سيل :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع لتاقلا لتقي

 عفتني ال تيملا نأل ؛يلوب سيل هيلإ لوصولا نكمي ال يذلا لوهجلا نأ :امملو ءاي طقسي صاصقلاو «ةهبش هيف ناكف

 (حتف ؛«صضلختسم ؛ئيع) .ثرإلا يق امك ناطلسلل ةيالولا لقتنتف «ةب

 تبقا ١ ا تس ف اعضيف مامالل كللذ ذخأو يأ : مامإلل (ٰييع) .نيهجولا يف لوتقملا ةيدف 55 : هعيدف

 ةلأسملا يف دمعلا لتق يأ :دمعلا فو نبع ط) .هيلإ رمألاف يلو هل ناك ولو ضنا رمأ اذهو ا ارظان

 (ئيع «ط) .لعف حلصأ ار امهيأف مامإلا هيف رظني يضا رتلاو حلصلا قی رطب :ةيدلا وأ (ئيع) .ةروك ذملا

 (ط).نيتلأسملا يف اناج وفعلا زوجت ال يأ : وفعلا ال



 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب ١ مه ٠ داهجلاو ريسلا باتك

 ةيرجلاو جارخلاو رشعلا باب
 داوسلاو ير نيغاغلا . دي مدور ةونع حتف وأ هلآ ملسأ امو «برعلا ضرأ

 و ًارهق يأ يلا ضرألا يأ

 يمذلا نم ذخوي امل نايب تع ءط) .اهفراضم نايبو اهماكحأ نايب ىف يأ ] :ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب

 فرصي يح ةدابعلا ئيعم نم هيف امل ؛همدقو «ةيلاملا فئاظولا ميمتتل رشعلا ركذف امك. دهب روبصي, الع الاي لعب

 .ىمذلا ىلع ام ةفيظو نايبل هنأل ؛جارخلا باب :لوقي نأ هقح ناكو «ةينلا هيف طرتشيو ءةاكزلا فراصم

 «ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ نم ازاحم اجارخ ناطلسلا هذحأي ام يمس مث «ضرألا ةلغ نم جرخي امل مسا :جارخلاو

 ذخؤي يذلا لاملل مسا :ةيزحلاو «ةيزحلا نعي مهسوؤر جارخ ضرألا لهأ ىدأو «هضرأ جارح نالف ىدأ :لاقيف
 (حتف) a ii ٠ باس ضرأآلا جراح نم دحؤي ام :رشعلاو .يمذلا نم

 ىلإ لحاسلا نم اهالاو امو ةدج نمو ءالوط نميلاب رجه ىصقأ ىلإ قارعلا فير ءارو ام يقو :برعلا ضرأ

 يأ نيربي لمر نمو «لوطلا يف نميلا ىصقأ ىلإ بيذعلا نيب ام يهو ٤١٤/١([ :قئاقحلا زمر) .اضرع ماشلا دح

 ةيدابلاو فئاطلاو ةكمو نميلاو ةماقو زاجحلا ضرأ يهو ماشلاو ةفوكلا نيب ةوامسلا عطقنم ىلإ بلح برق
 (حتف) .ماشلا ضرأ ىلإ اضرعو «قارعلا فير ىلإ ندع نم الوط اهدح برعلا ةريزجو

 نع نولدعي ءاهقفلاو «حتفلاب ةونع تحتف وأ اهلهأ ملسأ ضرأ لك يأ "برعلا ضرأ" ىلع فطع :ملسأ امو

 تمسقو ارهق تحتف يأ ءانه دارملا وهو رهقلاو ةعاطلا ىلع قلطي دادضألا نم وهو «نيعلا نومضيف باوصلا
 نم جارخلا اوذحأي مل نيدشارلا ءافلخلاو تاع يبلا نألف ؛ةيرشع اهلك برعلا ضرأ نوك امأ «ةيرشع نيمناغلا نيب

 جارخلا عضو نأل اذهو ؛مهياقر يف تبثي ال امك مهضرأ يف تبثي الف «ءيفلا ةلزنمب. جارخلا نألو «برعلا لهأ
 «فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال برعلا وكرشمو «قارعلا داوس يف امك رفكلا ىلع اهلهأ رقي نأ هطرش نم
 أل ؛ةيرشتع اضيأ ىهفا هنيفااغلا نيب تمسقو ةوبع تحف وأ اهلهأ ملسأ ضرأ لك اذكو «ظرشلا دجوي ملف
 سقنب قلعتي تبيح .فخأ ةثألو ؟ةدابعلا نغم نم ةيف امل ؛ةب قيلأ اا يلسملا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا

 (ئيع ءط).. لكلا رافعا رسل رو يلف اع :هلهأ (حتف ءصلختسم) .ملسملا لاحب ىلوأ ناكف «جراخلا

 :هلوق ربخلاو «هتافوطعم عم أدتبم [(نيع) .اهعرزو اهراجشأ ةرضخل تيم «قارعلا ضرأ يهو] :خإ داوسلاو
 اهلهأ مامإلا حلاص ضرأ لك كلذكو «نيفاغلا نيب مسقت مل ةبلغ تحتف ضرأ لكو قارعلا ضرأ يأ "ةيجارخ"

 ىلع عضوو اد ةباحصلا نم رضحع. جارخلا مهيلع عضوو داوسلا حتف نيح د رمع نالف داوسلا امأ ؛ةيجارح
 ماشلا ىلع جارخلا عضو ىلع ةباحصلا تعمتحاو «ةرجهلا نم نيرشع ةنس ه4 صاعلا نب ورمع اهحتف نيح رصم
 - «نايفس يبأ نب ديزي ىلع ةونع تحتف اهيضارأو احلص تحتف اهلك ماشلا ندمو «سدقملا تيب هذ رمع حتتفا نيح



 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب 5 ۰ داهحلاو ريسلا تاعك

 ,هبرق ربتعي تاوم چا ولو ا مهحلاص وأ هيلع هلهأ رقأو ةونع حف

 ضر 6 لهآ ماما يلا اع

N N ORT O E ES GGG DDO Da بج جارمر كرش ةيعباو 
 ةباحصلا ع امجإب

 وي ملو اهلهأل اهكرتو ةونع اهحتتفا ا هنأل ؛ىلاعت هللا اهفرش ةكم ةونع ةحوتفملا يضارأل نم نيكتساوب =

 0 انآ اسا دع .طرشلا انثإ ةيحارجحن ضرألا كوك ق طرق, سيل "هيلع هلهأ رقأو" :هلوقأو ؛جارخلا اهيلع

 هنأل ؛ةبوقعلا نعم نم هيف امل هب قيلأ جارخلاو «رفاكلا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا نألف ؛ةيحارح - يضارألا هذه

 نيعب قلعتي هنأل ؛عرزي مل نإو هيلع ربجي اذهلو الفيلق جارخلا يق نألو ؛رفاكلا ىلع ةبوقع يه يل ةيردللا هبشي

 مه ةكولمممي تسيل :يعفاشلا لاقو «اندنع اهلهأل ةكولمم داوسلا ضرأ مث «جراخلاب قلعتمف رشعلا امأو «ضرألا

 يف يزارلا ركب وبأ اذه در دقو «ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو ءنورجأتسم اهلهأو «نيملسملا ىلع فقو وه امنإو

 (حتف) é/1] :قئاقحلا زمر| هوجو ةرشع نم "ماكحألا" هباتك

 ؛لعافلا بئان "تاوم"و لوعفملل ءانبلاب [(صلختسم) .اتاوم اضرأ عرزو لحر حلصأ ول يأ ] :خ! يبحأ ولو

 ءاهعرزو اهحلصأ يأ «تاوم ضرأ يبحأ ول يأ «نتملا يف "ضرأ" ةدايزبو لعافلل ءانبلاب خسنلا ضعب يفو

 ال قافترالا مدع ربتعي :ةثالثلاو دمحم دنعو «رماعلا نع ةديعب ةكولمم ريغ يهو اهعرز رذعت يلا ضرألا :تاوملاو

 رشعلا ىلإ تناك نإو «ةيجارح يهف «برقأ جارخلا ىلإ تناك نإف ءاهمكح اذهو "هبرق ربتعي" :هلوقو .دعبلا
 ناك نإف «هب ىيحي اع دمحم هربتعاو «همکح هل ىطعي ءيشلا ءزج نأل ؛فسوي يبأ دنع اذهو ؛ةيرشع يهف برقأ

 (ءامسلا عام اهايحأ اذإ اذكو ءايرشع ناك دحأ اهكلع آل ىلا ماظعلا رافقألاب وأ ةحرتسم .نيعوأ رعب هايحأ

 رخو كلملا رهنك رفتحم رهنب اهايحأ ناك نإ اذه ىلعو :ىلوأ هرابتعا ناكف عاملا وه ةايحلاو ءامنلا بيس نأل

 ضرأ زيح يف ناك نإو «جارخلا هيلع بجيف رفاكلا امأو ءملسملا قح يف ليصفتلا اذهو «ةيحارخ تناك درجدزي

 (حتف) [4"ه/١ :قئاقحلا زمر] .رشعلا ءاع. اهايحأ وا رس ىلا

 تناك نإف «هايحأ ام برق يأ :هبرق (ئيع) .ةكو لم ريغ اهيلع هتبلغل وأ ءام عاطقنال اهعرز رذعت ضرأ يه :تاوم

 يهف ةيرشعلاو يجارخلا نيب تناك نإو «ةيرشع وهف يرشعلا برقب تناك نإو «ةيجارخ يهف يحارخلا برقب
 رقأو «ةونع تحتتفا األ ؛ةيجارح نوكت نأ سايقلاو ؛كلذ ىلع ةباحصلا عامجإل :ةيرشع (صلختسم) .ةيرشع

 اذهو ءامل اميظعت ةكم سايقلا نع جرح امك مهعامجإب سايقلا كرت نكلو «قارعلا يضارأ ةلمج نم يهو اهيلع اهلهأ

 (حتف «ندعم) 475/١[ :قئاقحلا زمر|.سايقلا وه امك ةيجارخ ةرصبلا نإ :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع

 نوؤملا نأل ؛ضرألا كلت عرزي امم يأ|تاضبق عبس وهو « ىرسكلا عارذب اعارذ نوتس وهو ] :بيرج

 ارهذ ىقبي هنأل ؛اهفحأ مركلاو ءطسولا طسولا ىلعو «لقألا اهرثكأ ىلعو ءرثكألا اهفحأ ىلع بحيف ةتوافتم

 ؛ةنس لك يف كلذ وحنو سايدلاو داصحلاو رذبلا ءاقلإو باركلا ىلإ هجايتحال ةنؤم اهرثكأ عرزلاو ءاديدم

 = مودتو ماع لك رذبلا ىلإ جاتحي ال هنأل ؛رثكألاو فحألا نيب ةبطرلاو



 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب ۸۷ او لااا
 مركلا بیر يفو «مهارد ةسمخح ةبطرلا بي رحج فو «مهردو عاص عرزلل حلص

 هيلع جارخللاو يأ ةبطرلا بيرج يف جارخلا يأ
4. aE CSE SEC E FEE Ee ac nro ORR aici are EA E يهارد ةرشع لصتملا لخنلاو 

 بحاولا ناك نإ :ةمساقم جارح :نيعون ىلع جارخلا نأل ؛فظوملا جارخلل نايب اذهو «مركلا ماودك ًاماوعأ -
 عافتنالا نم نكمتلاب قلعتي ةمذلا يف ائيش بحاولا ناك نإ :ةفيظو جارحو «هوحنو سمخلاك جراخلا ضعب

 جراخلاب هقلعتل ؛رركتي ةمساقم جارح ناك نإو ءافظوم ول ةنس يف جراخلا رركتب جارخلا رركتي الو «ضرألاب
 يذلا ىرسك عارذب ارسكم اعارذ نوتس وه بيرحلاو «ةمساقملا جارح يف فصنلا ىلع دازي ال رشعلاك ةقيقح
 :هلوقو «فراعتملا وه ام ىلع ربتعي اهريغ يقو «قارعلا داوس بيرج اذه :ليقو «ةضبقب ةماعلا عارذ ىلع ديزي

 .ةعبس نزوي هنم ةرشعلا نوكت نأو اديج نوكي نأ نائيش مهردلا يف ربتعي "مهرد"
 اشو ماد ام بيضقلل مسا ةبطرلا :"ةياغلا" يفو «باطر هعمج ءرصم لهأ ةغل يف مطرقلاو ميسربلا يهو :ةبطرلا

 اذكو ءاهيف ءيش الف ةعورزم اهطسوو ضرألا بناوح يف ةقرفتم تناك ول اهنأل ؛لصتملاب لخنلاو مركلا يف ديقو

 ةسمخح ةبطرلا بيرج يفو «مهردو عاص عرزلا بيرج يف جارخلا نأ :لصاحلاو «ةرمثم ريغ اراحشأ سرغ ول

 نب ةفيذحو فينح نب نامثع ثعب هنإف 8# رمع نع لوقنملا هنأل ؛مهارد ةرشع مركلا بيرج يفو «مهارد
 2 ام وحن ىلع جارخلا اعضوو «بيرح فلأ فلأ نيثالثو ةتس تغلبف «قارعلا داوس احسمف اك ناميلا

 .اعاجا قاف نكت ريغ نم هل ةباحصلا نم رضحم

 دنعو هدنعو «مهردو عاص امهيف :دمحأ دنعو «نامهرد ريعش يفو ؛مهارد ةعبرأ ةطنح بيرج يف :يعفاشلا دنعو

 يف ريدقت ال :كلام دنعو «مهارد ةينامث نوتيزو مركو لخن بيرج يفو «مهارد ةتس ةبطر بيرج يف :يعفاشلا
 هيلع عضوي «ناتسبلاو نارفعزك انركذ ام ىوس امم بد رمع فيظوت هيف سيل امو «ةقاطلا بسحب لب لكلا

 نأل ؛هيلع دازي الو «جراخلا فصن بحاولا غلبي نأ ةقاطلا ةياهنو و رمع هعضو ام ارابتعا ةقاطلا بسحب

 (حتف) ]4/1 :قئاقحلا زمر] .فاصنإلا نيع فيصنتلا

 ةعبرأ عاصلاو «"بيرح جارحو" :هلوقل ريخ :عاص (ييع) .ءيش بجي ال عرزلا حلصي مل اذإ هنأل :حلص
 مهردو ضرألا كلت عرزي امن عاص يأ «عاصلا ىلع فطع :مهردو (نييع) .امهرد نوتسو ناتئام نملاو ؛عانمأ

 (ط) .دوقنلا دوجأ نم

 (حتف) .ثاركلا لثم ةبطرلا ريغ لوقبلاو .هارحم ىرج امو ناحنذابلاو خيطبلاو رايخلاو ءاثقلا يهو حتفلاب :ةبطرلا

 هنأل: مهارد ةرشع(ييع) .هب ةلوغشم ضرألا لك نوكت هجو ىلع ضعبب اهضعب لصتا يذلا يأ :لصتملا
 (ييع) .هدد رمع نع لوقنملا



 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب AA داهجلاو ريسلا باتك

 عاملا هضرأ ىلع بلغ نإ جارت ف .ةدايرلا فال «صقن شقو ام قطت مل نإو

 جارخلا ضرألا ىلع يأ بحاوب ضرألا يأ

 ةفيظولا صقنت ةعارزلا ماسقأ نم بيرج لک ىلع اک فراس شا طف نإو يأ :خلإ قطت مل نإو

 «جارخلا فصن ىلإ هنم ضقنيف فظوملا جارخلا فعض غلبي ال اهنم جراخلا نأ ةقاطإلا مدع نعمو «قيطت ام ىلإ
 امكلعل :ن5# ناميلا نب ةفيذحو فينح نب نامثعل هد رمع لوقل ؛زئاج عبرلا ةلق دنع ناصقنلا نأ :لصاحلاو

 لاق هبو ؛ناصقنلا زاوج ليلد اذهو «تقاطأل اندز ولو «قيطت ام اهانلمح لب ءال :الاقف :قيطت ال ام اهامتلمح

 ؛يعفاشلل فالح دمحأو كلام

 اهعبر رثك نأب كد رمع نع تردص ىلا ةفيظولا ىلع ةدايزلا ضرألا قيطت تناك نإو يأ :ةدايزلا فالخغ

 .اعامجإ زوحب ال اهإف

 اشیا زوحتب ال اهإف .# يداوي او او ةدايزلا قيطت : ضرأ ىلع ج جارخلا فيظوت مامإلا دارأ اذإ امأو

 ةقاطلا ةدايزب ربحأ امل دزي مل تد رمع نأل ؛دمحأ نع ةياور وهو «فسوي يبأ نع ور وهو ةقيزح يبأ دنع

 ةقاطلا ةياف مث فسوي يأ 5 فنصملا راتحاو «ةثالثلا تلاق هبو «ناصقنلاب ةدايزلل ارابتعا زوجي :دمحم لاقو

 (حتف «صلختسم) 475/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع دازي الو جراخلا فصن

 اهبحاص نكمتي ملو اهنع ءاملا عطقنا وأ ؛ةعارزلا تقو ىضم يح جارخلا ضرأ ىلع ءاما بلغ يأ :2إ بلغ نإ
 بحاص ىلع جارح الف «قرحلاو قرغلاو دربلاو دارحلاك اهعفد نكمي ال ةفآ عرزلا باصأ وأ «ةعارزلا نم

 اميفو «عاطقنالاو ءاملا ةبلغ يف جارخلا باب يف ربتعملا يريدقتلا ءامنلا وهو «ةعارزلا نم نكمتلا تاف هنأل ؛ضرألا

 انديقو «ةاكرلا لام يف امك طرش لوحلا عيمج يف ايفان هنوك و «لوحلا ضعب يف ءامنلا تاف «ةفآ عررزلا افا

 عابسلاو ةدرقلا لكأك اهنع زارتحالاو ءاهعفد نكمي ةفآ يف نأل ؛اهنع زارتحالا نكمي ال ىلا ةيوامسلاب ةفآلا

 لصألا نأل ؛ةروصلا هذه يف جارح الف «جراخلا لك بهذي نأ ةفآلا ةباصإب دارملاو «جارخلا طقسي ال «ماعنألاو

 .هب قلعت ام لطب كله اذإ

 ديزي ال هنأل ؛جارخلا بجي «نيزيفقو نيمهرد رادقم يقب نأب هلثمو جارخلا رادقم ىقب نإف هضعب بهذ اذإ امأ

 ول هنأل ؛ع رزلاب ديقو .فاصنإلا نيع فيصنتلا نأل ؛هفصن بجي «كلذ نم لقأ ىقب ب نإو «ج راخلا فصن ىلع

 ةنسلا نم قبي م اذإ ام ىلع لومحم جراخلا كاله ةروص يف جارخلا مدع :ليقو «طقسي ال داصحلا دعب كلم

 (ييع) .طقسي الف «كلذ ردق ةدملا نم يقب اذإ امأو ءايناث ضرألا عرزي نأ هنكمي ام رادقم

 (ئيع) .ائيش تبنت ال ىلا ةجنسلا ضرألاك ةعارزلا نم نكمتلا مدعل اهنع ءاملا :عطقنا وأ



 ةيرجلاو جارخلاو رشعلا باب ١86 داهجلاو ريسلا باتك

 يف رشع الو بح جار نضوأ ماسه رشا ثا وأ ,ملسأ وأ ءاهبحاص اهلطع نإو
 ثالثلا لئاسملا باوح جارخلا

 3 ضرأ جراح

 ناك نكمتلا نأل ؛اهحارخ هيلعف ءادصق اهعرزي مل نأب ةيجارخلا ضرألا بحاص لطع نإو و ي :خإ اهلطع نإو

 بحي ال ةعارزلا نم ناسنإ هعنم ول هنأل ؛وه لطعملا نوكب ديقو «هتهح نم ريصقتلاف «هتوف يذلا وهو «هل اتباث
 هيلع ءيش الف ةمساقم جارح ناك ول هنأل ؛فظوملا جارخلا ىلع لومحم اذهو «نكمتلا مدعل ؛جارخلا هيلع

 مدع رابتعاب ةعارزلا نع كلاملا زجع اذإ امأ ءاهتعارز نم ادكمعم ناك هنأ ىلإ هيلإ ليطعتلا ةبستب راشأو «ليطعتلاب

 ؛نييع) .هل يقابلا كسميو «كلاملل بيصن نم جارخلا ذحأيو «ةعرازم هريغ ىلإ اهعفدي نأ ماماللف «هبابسأو هتوق

 .جارخلا بجي كلذ ىلع ارداق نارفعزلل اهتيحالص عم ريعشلا اهيف عرز وأ الصأ اهعرزي مل نأب :اهبحاص (حتف
 (ٰييع «ط)

 عمو ةنوؤملا نيعم هيف جارخلا نأل ؛هذه ىلع جارخلا هنم ذخؤي ةيجارخلا ضرألا بحاص ملسأ نإ يأ :ملسأ وأ

 :هلوقو .هب ملسملا أدتبي الف ءءادتبالا يف ةبوقعو «ملسملا ىلع هؤاقبإ نكمأف ءاقبلا ةلاح يف ةنوؤم ربتعيف «ةبوقعلا

 ىرتشا ةباحصلا ضعب نأل ؛ًاضيأ جارخلا هيلع بجي يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسم ىرتشا نإ يأ "ىرتشا وأ"
 دبع بابلا اذه يف ةودقلاو «جارخلا ذخأ زاوجو ءارشلا زاوج ىلع لدف ءاهجارخ نودؤي اوناكو جارخلا ضرأ

 قه حيرشو يلع نب نسحو دوعسم نب هللا
 ثرحلا تالآ نم ىأر كع يبلا نأ يور اع اوجتحاو «هوركم ةيجارخلا ضرألا ءارش نإ :ةفسعتملا ا نسي لاقو

 لب كلذك سيلو «جارخلا مازتلاب لذلا هب دارملا نأ اونظف "اولذ دق الإ عوق تيبلا اذه يف لخد ام :لاقف ائيش

 ةلذأ و مهودع مهبلغ داهجلا نع اودعقو «رقبلا بانذأ اوغبتاو :ةعاررلاب اولغتشا اذإ نيملسملا نأ دارملا

 ىق مث * "اولذ رقبلا بانذأ اوعبتاو ليخلا يصاون يما كرت اذإ" :لاق ع يببلا نأ قراشملا يف ركذ امك اولذف

 4707/١[ :قئاقحلا زمر]. عئابلا ىلعف الإو هيلع جارخلاف «ةعارزلا نم يرتشملا نكمتي ام رادقم ةنسلا نم

 (صلختسم)
 تيمي اللف ملسملا نم رشعلا ضرأ يمذلا يرتشي وأ يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسملا يرتشي نأ لثم :خإ رشع الو

 نم ادحأ نألو ؛"ملسم ضرأ ف جارخو رشع عمتجي الا :##ع هلوقل يمذلا ىلع الو ملسملا ىلع جارخلاو رشعلا
 ؛امهنيب عمجي :يعفاشلا لاقو «ةجح مهعامجإب ىفكو ءالمع اعامجإ راصف امهنيب عمجي مل روحلاو لدعلا ةمئأ

 وأ جارخلا عم ةاكزلا فالخلا اذه ىلعو .دمحأو كلام لاق هبو ءافرصمو اببسو ًالحمو اتاذ نافلتخم ناقح امفأل
 ءاندنع ةراجتلا ةاكز نود جارخلا وأ رشعلا اهيفف «ةراجتلل ةيجارخ وأ ةيرشع ارا قرشا ىلا نح رها

 (حتف) [ 107/١ :قئاقحلا زمر] .مهدحأ عم ةاكزلا بحب مهدنعو



 ةيزجلا ماكحأ ۱۹۰ داهجلاو ريسلا باتك

 5 ةيزجلا ماكحأ نايب يف يأ

 لك يف لمتعملا ريقفلا ىلع .عضوت الإو ءاهنع لدعي ال «ضارتب تعضو ول ةيزجلا
 E EKA REESE SN ,هفعض لاحلا و یو ءامهرد رشع انثا ةنس

 مهرد رهش ل

 . :ىىلاعت ۳ وهو (باتكلاب ةتباث يهو ا ا a E Ê A هنأ نقلا وع

 دف و .نارخب سو نم ةيزجلا ذأ بع هنأ يور ام وهو ةتسلابو (58:ةبوتلا) هين ِوُرْغاَض مهو در “رع ةيزجلا 2

 ىلع ىنازل لا ريرقت زا كلذ زاج ولو لا رفكلا ىلع رافكلا ريرقت لوف فيك :اولاق ثيح نيدحلملا ضعب نعط

 لتقلا كرت نع ضوع يه لب «رفكلا ىلع 5 ىلع ةريرقت نع الدب نكن ىل ةيزحلا لاب تيحبأ و ؟هنم دح ۇي لام, انزلا

 لعب يه و 1 قاقرتسالاك زوجيف رفكلا ىلع ةبوقع ىهو (« ص وعب صاصقلا طاقسإك زاجف «نيبجاولا قافرتساللاو

 (حتف) .هرش عفد اهيف نأ عم ملسيف مالسإلا نساحم ىرياميرف «نيملسملا عم . ةمذلا

 نع يأ :اهنع لدعي ال (ييع) .امهريغو ريناندلاو مهاردلا نم نيعم غلبم ىلع مامإلا مهح اص نأب :

 بجوملاو ٤۳۷/١[ :قئاقحلا زمر] .قافتالا هيلع عقي ام بسحب ردقتت اهنأل ؛حلصلاو يضارتلاب هج ةيزجلا

 ءرفص يف فصنلا :ةلح ىفلأ ىلع نارحن لهأ ا ةع هنألو ؛هريغ ىلإ hy ا وا

 ىلع مهرقأو رافكلا ىلع مامإلا بلغ اذإ ام يف رهقلاب لب يضارتلاب ةيزحلا عضوت مل نإو يأ :خإ عضوت الإو

 دحت ي امهرد ا ک۸ ا رک حيحصلا يأ لمتعملا ري ريقفلا ىلع عضوت ذئنيحف «محلاومأ

 وه لمتعملا ريقفل تف :ليقو «جارخل ا ضرأ لطع نمک تبحو هتردق عم لمعي م ول نح مهرد رهش لك يف هنم

 يذلا وه : لمتعملا ريقفلا (حتف) .ةفرح نسحب م لإو ناك هجو يأب ريئاندلاو مهاردلا ليصحن ىلع ردقي يذلا

 (ئيع) .نيتئاملا نود ام كلمت ي ىدلا :لیقو :ةجاح نه رثكأ بينكي :

 يف ربتعملا نأ ملعاو [(نييع بع نکلا مع الام يفتي ال ةنكلو:لامادل يللا يعور :هفعض لاخلا طسو ىلعو

 كالع نم عغلاو عطس ولا ةيزج هنم لحل وي تا و ارتکاب لرش تست ن اخ فاق واق ةا أ رققلاو افن

 ئام كلغ نم طس وتملا و «فرعلا رفعجج وبأ ربتعاو عذامتعالا هيلع و «لاوقألا نسحأ وهو ءادعاصف مهرد فالآ ةرشع

 .مهرد ىئام كلمي ال نم ريقفلاو جلا نع نيغتسي الو لام هل يذلا وه :ليقو «مهرد فالا ةرشع ىلإ مهرد

 ج يهلاومأ ىلع مهرقأو رافكلا ىلع مامإلا بلغ اذإ هنأ :لصاحلاو ( هتشيعم حالصإل تسکلا نم هلأ ذب ال نم :ليقو



 ةيرجلا ماكحأ ١4١ داهجلاو ريسلا باتك

 kN RESÊ ص ۳ ؛يمجع ينثوو يسوجمو ناک ىلع عضوتو «هفعض رثكملا ىلعو
 هقاقرتسا ز ةيرحلا يأ ءانغلا رهاظلا ىنغلا وهو ىلع عضوتو يأ

 فعض لاحلا طسو ىلعو برد رهش لك يب ءاهرد شع انثا:ةنسلا يف بسنكلا ريقفلا ىلع ةيرحلا عضو -

 :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو «مهارد ةعبرأ رهش لك يف ؛هفعض فعض غلا ىلعو ةنيمسرد رهشا لك ف كلذ
 وأ ملاح لك نم ذح":هقه ذاعمل ع هلوقل ؛ءاوس كلذ يف ئغلاو ريقفلاو رايد او اخ لک نلغ ڪوپ

 ال كح لتقلا نع الدب بجي امنإ ةيزجلا نألو ءلصف ريغ نم ةغلابو غلاب لك نم يأ " رفاعم هلدع وأ ارانيد ةملاح

 .ريقفلاو غلا مظتني ىعملا اذهو «يرارذلاك هلتق زوجي ال نم ىلع بجي
 ؛اعامجإ راصف «مهنم دحأ مهيلع رڪن مو ؛كورفاوتم اياحصلاو 5-5 يلعو نامثعو رمع نع لوقنم انبهذمو

 لالا ةرثكب توافتي ةرضنلاو «لاملاو: سفنلاب ةرصتلا نع الذب تبحو األ ؛ةلتاقملل ةرضت تبحو ةيزخلا نألو

 ةيزح الو «ةلماحلا ىلع هبوجو ليلدب حلصلا هيلع عقو لام يف وهف يعفاشلا هاور امو ءهلدب وه ام اذكف «هتلقو

 لك فق "فاتت :هلوقو دس نما ها رسکلاو يروج الع نم هلثي حالا «يفلا لدعو يبلع

 :كلام دنعو «ةبسن ريغب امسا راص مثءرم نب رفاعم ىلإ بوسنف يرااعع بوت لاقي ؛ مدنا هاه نوع او رانيد

 (ييع «حتف «صلختسم) .مامإلا يأر ىلإ ضوفي :دمحأ دنعو ءامهرد نوعبرأ وأ ريناند ةعبرأ ملتحم لك ىلع

 (ييع) .مهارد ةعبرأ رهش لك يف هنم ذخؤي امهرد نوعبرأو ةينامث وهو فعضلا فعض يأ :هفعض
 ةلزنملا بتكلا نم ًاباتك دقتعي يذلا ىلع ةيزجلا عضوت عملاو ءءامسلا نم لزنم باتك ىلإ ةبسن وه :يباتك
 "يسوحبو" :هلوقو «ليجنإلا دقتعي هنإف «ينارصنلاو «روبزلا دتقعي هنإف «يرماسلاو «ةاروتلا دقتعي هنإف «يدوهيلاك
 ء#هفوع نب نمحرلا دبع دهش ىح سوجلا نم ةيزجلا ذخأي مل هنأ هدد رمع نع يور امل هيلع ةيرحلا عضوت يأ
 «باتكلا لهأب ةصوصخم ةيزجلا ىعفاشلا دنعو «نورحخآو يراخبلا هاور ءرجه سوحب نم اهذحأ E ىلا نأ

 ٤۳۸/۱[ :قئاقحلا زمر] .اهیف الحاد نوكيف «باتکلا لهأ نم هدنع سوجماو
 طئاح .يف ًاشوقنم ناك اه :نثولاو .محعلا نم ناثوألا ةدبع ىلع اضيأ عضوتو يأ "يمحع نيو" :هلوقو
 :ىلاعت هلوقب «بحاو لاتقلا نأل ؛مهنم ذحؤت ال :يعفاشلا لاقو ءناسنإلا ةروص ىلع ناك امل مسا :منصلاو

 نيذلا ن م :ىلاعت لاق امك باتكلا لهأ قح يف ةيزجلاب لاتقلا كرت زاوح انفرع انأ الإ م ؟0:ةرقبلو مولان

 «لصألا ىلع مهئارو ام ىقبف ءانيور امك ربخلاب سوججا قح ىو (۲۹:ةبوتلا) (ةّيرجلا اوطْعُ د ىَتح َباَتكْلا اوت 1

 ةيزجلا نألو ؛مهيلع ةيزحلا برض زوجيف «مهقاقرتسا زوجي هنأ :انلو «باتك لهأب اوسيل مهنأل ؛مهيلع ةيزجالف
 نعو «طقف يباتك لك ىلع عضوت ىرخأ يف هنعو «ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو «باتكلا لهأب ةصتخم ريغ

 (حتف «صلختسم) .يبرعلا فالح يمجعلاو «شيرق يكرشم الإ رفاك لك ىلع عضوت كلام
 ني اردو راثلا نويطعبا عوق مهو نارها دحاو ريو يسوق ىو يأ :يسوجمو
 (ئيع) .ناثوألا دباع وهو ييثو ىلع اضيأ عضوتو يأ :يّنثوو
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 2 E REE A E DS زا بتاكمو ٍدبعو ةرماو صو دترمو رع ال

 بتاكم ىلع الو يأ دبع ىلع الو يأ

 امأ ءامهرفك ظيلغتل ؛دترملا ىلع الو «برعلا نم ناثوألا ةدبع ىلع ةيرحلا عضوت ال يأ :دترمو يبرع ال

 اوناك مال ؛رهظأ مهقح يف ةزجعملاو «مهتغلب لوټ نارقلاو ؛مهرهظأ نيب أشن هك هنالف ؛برعلا وک رشم

 ؛دترملا امأو (٠١:حتفلا) © نوملَسُي وأ :هتولتاقت# لک لاق ؛ «مهيلع ظلغف «ةحاصفلا دوج وب و (هيناعم ف رعأ

 سلا 0 مالسإإلا الإ نشي لا نم لبقي الف «هيلإ يده ام دعبو .عالساللا نساح یار اه كعب هبرب رفك هنألف

 نك وشی يرارذ قرتسي ناك ل هنأل IE مهيراردو مهؤاسنف مهيلع رهظ اذإو ءمهقح يف ةبوقعلا يق ةدايز

 يكرشم نم ظلغأ دترملا رفكو «نيدترم اوناكو :مهفايبصو ةفينح نب ءاسن قرتسا هد ركب وبأو «برعلا

 مهيرارذو برعلا نم ناثوألا ةدبع ءاسن ربحت الو «مالسإلا ىلع مهيرارذو نيدترملا ءاسن ربحت اذهو «برعلا
 (حتف ‹«صلحختسم) ١[ 1/5 :قئاقحلا ن .مالسإلا ىلع

 یب نم تناك ادإ الإ اهيلع عضوت ال ةبتاكم وأ ةربدم وأ دلو مأ وأ ةمأ وأ هرح تناك ءاوس] :ةأرماو يص

 نع فل ةيرحلا نأل ؛ةأرملا ىلع الو «هوتعمل او نونحملا هلثمو ؛يبضلا ىلع اضيأ عضوت الو يأ [(سم «ط) .بلغت

 ن نم تناك اذإ الإ ةيلهألا مدعل ؛ نالتاقي الو نالتقي ال امهنأل ؛لاتقلاب ةرضنلا امهيلع بحت الو :ةرصنلا

 . حلصلاب بجو كلذ نأل ؛مهاجر نم ذحوت امك مهئاسن نم ذحوت ااف «بلغت

 نع افا تعرش ةيرجلا :انلق ؟ةيمذ ةرفاك تناك اذإ اذكف ةملسم تناك ول لاملاب ةرصنلا اهمزلي :ليق نإف

 هلام ةرصنلا لصحيل ل ؛ةلتاقملا يف ذوحأملا فرصي اذهو ؟؛هنم ذوحأملا قح يف لتقلاو «لاتقلا نعو انقح يف ةرصنلا

 املسم ناك ول هندبب لصخي امك

 ةرصنلا نعو «مهقح يف لتقلا نع لدب اهنأل ؛دلولا مأ نبا اذكو «بتاكم الو دبع ىلع الو يأ :بتاكمو دبعو

 مهنع يدؤي الو ؛كشلاب بجي الف «عضوت ال يناثلا رابتعالا ىلعو ءعضوت لوألا رابتعالا ىلعف ءانقح يف

 وكلا خيشلاو جولفملا كلثكو ااو نا لآ نم اسيل امال ؛امهيلع عضوت ال يأ "ىتيتغأ و: نو :هلوقو

 ريغ ريقفو" :هلوقو «لوق يف ىعفاشلا لاق هبو «ةلمحلا يف لتقي هنأل ؛لام هل ناك اذإ بجي هنأ فسوي يبأ نعو

 :انلو ع رم يذلا E داعم ثي دح قالطإل ؛ يعفاشلا فاح هيف ۾ «بستكم ريغ ريقف ىلع عضوت ايا يأ "لمثعم

 فظوي ل ضرألا جارخ نألو «ةباحصلا نم رضحمت كلذ ناكو «لمتعم ريغ ريقف ىلع اهفظوي مله نامثع نأ

 .حلصلا هيلع عقو لام يف ناك ثيدحلا نأ انركذ دقو .ندبلا جارح اذكف ءاه ةقاط ال ضرأ ىلع

 اذإ بهارلا نأ ةفينح يبأ نعو «سانلا طلاخي ال يذلا بهارلا ىلع عضوت ال يأ "مهطلاخي ال بهارو" :هلوقو

 ليطعتك راصف ؛لمعلا ىلع هتردق عيض هنأل ؛فسوي يبأ نع ةياور يهو «هيلع عضوت «لمعلا ىلع ارداق ناك

 = «لتقلا طاقسإل ةيزجلاو «سانلا نوطلاخي ال اوناك اذإ مهيلع لتق ال هنأ :نتملا ةياور هجوو «ةيحارخلا ضرألا
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 ك رجلا يآ حا ريغ 3 هيلع الو , يأ

i 6 HS e O E e E AE aC LOR I ا ثدحت الو ترار 

 .قافتالاب ةيزجلا مهيلع بحت «نامزلا اذه بهاورك سانلا نوطلاخي اوناك اذإ مهنأل ؛سانلا ةطلاخم مدعب ديقو =

 دعبو «مهيلع عضو «ةيزجلا مامإلا عضو لبق ضيرملا أرب وأ «دبعلا قتع وأ «نونحملا قافأ وأ ءيبصلا كردأ ولو
 هنأل ؛هيلع عضوت ثيح عضولا دعب رسيأ اذإ ريقفلا فالخب «عضولا تقو مهتيلهأ ربتعملا نأل ؛عضوت ال اهعضو
 (ئويع؛ حتفا صلختسم) ءاز لقو رجعلل هنع تطقس امغإو «ةيرحلا لهأ

 ىمعأ ىلغ الو 5 : ىمعأو (حتف) .ةلطعم هاوق وأ مودعم ةئايضعأ ضعب يذلا وهو نمز ىلع الو يأ :نهزو

 خيشلاو جولفملا اذكو «هريغك ناك طلاخ ولو سانلا طلاخي ال يأ :مهطلاخي ال (حتف) .لاتقلاب ةرصنلا مدعل

 :٠ خلع هل وَمل ؛ةيرحلا هنع طقست ةنسلا تمت ام دعب ةيزجلا هيلع ن : ملسأ ول يأ :مالسإلاب طقستو (ط) ,نيبكلا

 نأل ؛ةيزجلاب ديقو «هب لطبي الف نيعم قح هب قلعت هنأل ؛مالسإلاب قرلا طقسي مل اغنإو "هيلع ةيزح الف ملسأ نم"

 هب و .(نيد األ ؛امهك ةيزا طقست ال : يعفاشلا لاقو ءاقافتا توملاو ماللسإإلاب طقست ال ةرجألاو جارخلاو نويدلا

 لينب ضوعملا هيلإ لصو دقو مالسإلا راد يف ئكسلا نعو ةمصعلا نع اضوع تبحو اهنألو ؛توملا يف كلام لاق
 .ضراعب ضوعلا ةن طقسي الف ئكسلاو ةمصعلا

 ,ةرصنلا نع الدب وأ رفكلا ىلع ةبوقع تبحو األ ؛لتقلا وهو هدوجو ناهتما نع ضوع األو ؛انيور ام :انلو

 رركتلاب ةيزحلا طقست كلذكو يأ "رركتلاو" :هلوقو «توملا دعب الو مالسإلا دعب رفكلا ىلع ةبوقعلا ىقبت الو

 تلخادت تعمتجا اذإف «ةبوقع اهنأل ؛ةفينح بأ دنع رثكأ وأ نالوح هيلع لاح يح ةيرجلا هنم ذحؤي مل ناب

 عةئالثغلا تلاق هب ۾ «ملسلملا قح ٤ ةاك زلاك ريخ اتلاب طقست الف «ةمذلا ٤ ةبجاو اهنأل ؛اش بلاطي :الاقو دودحلاك

 (صلختسم) 4559/١[ :قئاقحلا زمر] .اقافتا هيف لحادت ال :ليقو «فالخلا اذه ىلع :ليق ضرألا جارحو
 نكي مل ءىش داجيإ :ثادحإلا :ثدحت الو (ط) .ةنسلا يضم دعب ولو 55 ىمذلا توم طقستو يأ :توملاو

 ‹«بلغأ ىراصنلا دبعمل ةعيبلا لامغتسا نأ الإ ةسينكلا اذكو ءدوهيلاو ىراصنلا دبعمل مسا :ةعيبلاو «لبق نم

 :لتلع هلوقل ؛مالسإلا راد يف زوجي ال. :ةسينكلاو ةعيبلا ثادحإ نأ ئعملاو .بلغأ دوهيلا دبعمل ةسينكلا لامعتساو

 لهأ ىلع بحي اهوثدحأ نإف «نكت مل ةسينك مالسإلا راد يف ثدحت ال دارملاو ."ةسينك الو مالسإلا يق ءاصخالا

 مكح ف ريصي يح تايعتلا نم عانتمالا هب دارملا :ليقو ؛ةيصخملا عزن :دملاو .رشكلاب ءاصخلاو اه وعن نأ مالاسإإلا

 نع عاطقنالاب اهيف دبعتيل ؛ريبك سأرب بت يلختلا تيب يهو «ةعموصلا الو ءرانلا تیب ثدحي ال اذک و ‹يصخل ا

 - «ريزنخلاو رمخلا عيب نم نوعنميو «عضوملا كلذ يف ثادحإ هنأل ؛رحآ ىلإ ناكم نم اهلقن ثادحإلا نمو .سانلا



 ةيرجلا ماكحأ ١ 8 داهجلاو ريسلا باتک

 ءجرسلاو بكرملاو يزلا يف اتع يَمذلا زيو دنا داعيو ءانراذ يف ةسينكو
 ةناهالا ل أهأ نس ہال بك رملا يف و يا نيملسملا نع 323

 يأ "انراد يف" :هلوقو ءكرشلا راهظإ هب عطقيف ءانل ناذألاك مه سوقانلاو ؛ةسينكلا جراح سوقانلا برضو =

 (ييع «حتف ءصلختسم).ىرقلا يف الو ءراصمألا يف ال اقلطم مالسإلا راد يف
 هسفنب مدهنا ام يأ | :مدهنملا داعيو (يشحم) .اهيف انوكي مل نإ ءادتبا ناينبت ال يأ مالسإلا راد يق يأ :انراد يف

 عيبلا تمدهنا ول يأ [(ئيع) .لوألا ءانبلا ىلع ةدايز ريغ نم داعيو «مامإلا همده ام ال ةميدقلا عيبلاو سئانكلا نم

 ق سلانكلاو عيبلا كرتب اذه انموي ىلإ 6 هللا لوسر ندل نم ثراوتلا نأل ؛اقداعإ نم عنع ال ةميدقلا سئانكلاو

 دنعو «لوألا ءانبلا ىلع ةدايزلا نم عنمب هنأ الإ ةمئاد يقبت ال ةعيبلا نأل ؛ةداعإلا زاوح ليلد اذهف «مالسإلا راد

 اهارق نم نوعنميف اهيف امأ ET ةريزح ريغ ىف ىرقلا نود راصمألا يف اذه :ليقو اشسا مدهنملا داعي ال :دمحأ

 «مالسإلا رئاعش اهيف ماقت يلا يه اهنأل ؛راضمألا يف نوعنمعيو "برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال" ريخ اضيأ

 .ريثك ددع اهيف ناك نإو دودحلاو عمجلا اهيف ماقي ال ةيرق ف كلذ نم نوعنمي الو

 اهلهأ رثكأ نأل ؛ةفوكلا ىرق يف ناك ةفينح يبأ نع يورملاو «مهرئاعش هيف عشت مل عضوم لك يف نوعنمي :ليقو

 اهذاختا نم نوعنمبو «اهيف ريزانخلاو رمخلا لاخدإ نمو ؛هلك كلذ نم نوعنمي برعلا ضرأ يقو «ةمذلا لهأ
 وع نيك ىبكملا اج رخل" هيفا ساخ اللا هكر يف لاق ع هنأ ركض سابع نبا نع يور امل ا نک شا

 (حتف) ٤۳۹/۱] :قئاقحلا زمر] .ملسمو يراخبلا هاور «"برعلا ةريزح

 ةئيها «ءايلا ديدشتو اهرسكو ءازلا حتفب يزلا :'ملسم حرش" يف يوونلا لاق :يّرلا يف انع يّمذلا زيميو

 ملعلا لهأب صني سابل نع نوعنعو ءةوسكلاو سابللا يف نيملسملا رشعم نع زيمتلاب يمذلا ذح وي يأ سابللاو

 ةفيهك“ ارس ارکر بناب جوربسلا ي اذكو بلی تزخر نع اسف ناب بکر ملا ق ةودجاوي. ادھر قرشا

 راهظإب ذحويو ؛حالسلا لامعتسا نع نوعنعب ر :ةرورصلل المع اويكر. را العب وآ ارامع اکر اذإ شالا

 وفلا ءاتلا رسكو ةلمهملا نيسلا نوكسو فاكلا مضب جيتسكلا

 نتيكفا كلذب جش سوح الو نارحب یراضن i laa ساو لا اًضفأ هيلع يبلا ذحأي م :ليق نإف

 جايتحالا عقي ملف ملاح هبتشي ال ةنيدملا يف نيفورعم اوناك 325 هللا لوسر نمز يف مهفإ :انلق ؟هذمب يمذلا ذحؤي

 كلذب رمأف كلذ ىلإ ةجاحلا تعقو فرعي ال نمو فرعي نم سانلا يف رثك امل هدد رمع نمز يف مث كلذ ىلإ

 بجوف ةماركلاو زازعإلا لهأ نم نوملسملاو «ةناهإلا لهأ نم مهنألو ؛اباوص هنوري اوناكو ةباحصلا نم رضحمب

 وه فسوي يبأ نعو «مهطاسوأ هب نودشي يذلا ظيلغلا طيخلا وه "جيتسكلا"و ءامهنيب توافتلل اراهظإ زيمتلا

 رخف لاقو «مسيربإلا نع ةذحتملا رينانزلا نم هب زيمتي ام نود هبايث قوف يمذلا هّدشي عبصإلا ردقب ظيلغلا طيخلا

 .مجعلا ةغلب لذلاو زجعلا هتقيقحو «ةبرعم ةيسراف يهو «رفكلا تامالع يه تاحيتسكلا :ماللسإلا
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 فک الاک اجرس بک ریو «جيتسكلا رهظيو ياا قس الو اليخ بک ریا ااف
 يمذلا ي أ

 لع يبلا بسو «ملسم لتقو «ةملسمب انرلاو «ةيزحلا نع ءابالاب هده ضقتني الو
 اهئادأ نع ع انتمالاب يأ

 يف يخركلا لاقو ؛فاكألاك نوكيف ؛ةرورضلا دنع الإ جرسب بكري ال يأ :فكألاك اجرس بكريو

 الو «نيملسملا ةسلايط نم ةسلايط نوسبلي ال اذكو «ةنامرلا لثم جرسلا سوبرق ىلع نوكي نأ هريسفت :هرصتخم
 ؛لجالجلاك تامالعلاب كلذو «تامامحلاو قرطلا يف انئاسن نع مهئاسن زيمتب رمؤي اذكو «مهتيدرأ لثم ةيدرأ

 (صلحختسم «حتف «ييع).قرطلا يف نوقيضيو «مالسلاب نوءدتبي الو «تامالع مهرود ىلع لعجيو
 برحلا يف ةناعتسالا ىلإ انتجاح دنع :ليقو «حصألا يف فاكأ وأ جرسب ناك داهجلا لهأ نم سيل هنأل :اليخ

 (صم) .حالسلا لامعتسا نم عنميو يأ :حالسلاب (نييع «ط) .فاكأب بو

 (حتف) .ةعدربلا وهو فاكلا عمج فاكلاو ةزمه لا مضب :فكألاك

 انت اوا ةوكيو قصرألا ءايشألا هتد ردس ولاةيرجلا يمذلا دقع ضقتني ال يأ :خإ هدهع ضقتني الو

 األ ؛قاب مازتلالاو ءاهؤادأ ال ةيزحلا مازتلا «لاتقلا ام يهتني ىلا ةياغلا نأل ؛اهئادأ نع عانتمالا :لوألا «ناک

 ءادأ نع اوعنتما اذإ ةمذلا لهأ نأ :"ماسح تاعقاو" ةياور يفو ؛نويدلا رئاسك سبحيف «هتمذ يف انيد تراص

 دنعو «ءانزلا اذهب هدهع ضقتني ال هنإف «ةملسمم هانز :يباثلاو .ةثالثلا لوق وهو «نولتاقيو دهعلا ضقتني ةيرجلا

 + يبلا يمذلا بس :عبارلاو .ةثالثلل افالخ املسم يمذلا لتق :ثلاثلاو .هب ضقتني :يكلاملا مساق نباو دمحأ

 .دمحأو يراخبلا ةاور: "أل" :لاق تلقت :هباحضأ لاقف «كيلع ماسلا :35 هللا لوسرل لاق ايدوهي نأل

 ملسملا نأل ؛اذه يرايتخاو ءدمحأو كلام لاق هبو ءىلوأ نامألاف ,ناعإلا ضقني هنأل ؛هب ضقتني وفي لاقو

 لاق :لوقأ ؟نيدلل ودع مرحب نم اذه ردص ول فيكف هب لثقي مكاحلا هب مكح ول يح رفكي ب يبلا بس اذإ

 هلاصخ نم ةلصخ وأ هنيد وأ سش لأ هست ق اس قفل وأ لع يبلا باع نم عيمج نإ : ءافشلا بحاص

 ىلع هبصنم.قيلي ال ام هيلإ بسن وأ «هنم ضغبلا وأ هناشل ريغصتلا وأ ءاردزالاو بسلا قيرط ىلع ءيشب ههبش وأ

 ضراوعلا ضعبب هرقحتسا وأ «هيلع ةنحملاو ءالبلا نم ىرح امم ءيشب هريغ وأ همالك نم فحختسا وأ مذلا قيرط
 ةمئأو ءاملعلا نم عامجإب هلك اذهو .هتبوت لبقت الو. ءلققي نأ :همكحو .هل باس وهف ءهيلع ةزئاحلا ةيرشبلا

 (يشحم «حتف «ئيع). اضخلم ىهتتا .اذه انموي ىلإ ةباحصلا ندل نم ىوتفلا

 يع .املسم ةلئقب اضيأ ضقتني الو يأ :ملسم لتقو
 (ئيع «ط) .لتقي هنأ قح لاف هداتعاو heie ضقني الو يأ :يبنلا بسو



 ةيرجلا ةيزجلا ماكحأ ' ١ داهجلاو ريسلا باتك

 يبلغت نم ذخؤيو .دترملاك راضو «بارحلل عضوم ىلع ةبلغلاب وأ هع قاحللاب لب

 ةبلغلاو ٍقوحللا دعب ' برجا رادبب يأ اتد ةدقهغ صضقني لب يأ

 .یشرقلا لومك هالومو ءانتاكز فعض نيغلاب ٍةّيبلغتو
 يبلختلا يوغا يأ >> ا

 اوراص مهفأل ؛اننوبراحيل عضوم ىلع اوبلغي نأ وأ برحلا راد قوحلب نييمذلا دهع ضقني يأ :لإ همت قاحللاب لب

 هلرقو ةويدغلا راخت ىلع ملط يسا تربل يآ جيك رشملا ةمياط داف ىبللا لس ىلاذكو اقيلغ ًايرس القا
 فاللخب «قرتسي رسأ اذإ يمذلا نأ ريغ نيرادلا نيابتب تاومألاب قحتلا هنأل ؛نيهجولا نيذه يف يأ "دترملاك راضو'

 قح يذلا لاملاو «مالسإلا ىلع ربجي هنإف دترملا فالخب «ةمذلا لوبق ىلع ريسألا يمذلا ربجي الو لتقي هنإف دترملا

 برحلا راد ىلع مامإلا مب رفظ اذإ :كلام لاقو ؛دترملاك هوذحأي نأ هتثرول نسيلو اعف نوک برحلا راد هب يمذلا

 (حتف) [4 ٤١/١ :قئاقحلا زمر| .لتقلاو قاقرتسالا نيب ريخي :دمحأو يعفاشلا دنعو «مهيبسيو مهلتقي

 رسكب :يبلغت (ئيع) .هتثرول هلام عفدو هلتق لح يف :دترملاك (ييع) .انيلع ابرح كلذب اوراص مهنأل :بارحلل
 (ييع) .مورلا برقب اونكس برعلا ىراصن نم موق مهو بلغت نيب ىلإ ةبسن ماللا

 لاومأ نم ذحوي يأ [(ئيع) .فصن عبرلا فعضو رشعلا عبر ةاكزلا نأل ؛رشعلا فصن وهو] :انتاكز فعض

 فعض ىلع مهحلاص هشه رمع نأل ؛رشعلا فضت وهو ةاكزلا ف نيملسملا نم ذحخؤي ام فعض بلغت يب ىراصن

 نم اهطئارش هيف ىعاري ال ةيزج ناك نإو مهنم ذوحأملا نأ ىلإ راشأو «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحم ةاكزلا

 .كلذك عقو حلصلا نأل ؛اهبابسأو ةاكزلا طئارش ىعاري لب بئانلا نم لبقتو ءراغصلا فصو
 ةيزج هذه :ه5# رمع لاق ام ىلع ةقيقحلا يف ةيزج هنأل ؛مهئاسن نم ذحؤي ال :كلامو يعفاشلاو رفز دنعو

 ىلع بحب ةاكزلاو «ةاكزلا فعض ىلع مهحلاص هو رمع نأ :انلو ءءاسنلا ىلع ةيزج الو متئش فيك اهومسف

 ؛مهيضارأ فالخب مهلاومأو مهيشاوم نم يأ ةيبصلاو يبصلا نم ذحؤي ال هنأل ؛غلابلاب ديقو ءاهفعض اذكف ناوسنلا

 ريغ نمو ةأرملا نم ذخؤي :دمحأ دنعو «بوحولل لهأ انف ةأرملا فالخب ةفعاضملا اذكف مهيلع بحت ال ةاكزلا نأل
 (حتف) [4 40١ :قئاقحلا زمر] .اضيأ مهنم فلكم

 يبلغتلا ناك نإو امهيلع ناعضؤي ىح جارخلاوا ةيرحلا يف يشرقلا قتعمك قتعمك يأ ] :يشرقلا ىلومك هالومو

 هالوم لاحب هلاح ربتعي الو ؛ةيزجلا هنم ذحؤي ًارفاك أدبع يشرقلا قتعأ اذإ ي أ [(ئييع) .امهيلع ناعضوي ال ىشرقلاو

 هنأل ؛يبلغتلا لوم ىلع فعاضي :رفز لاَقَو ةهيلع فاضي الو ارقاك كاك اذإ ةيرجلا هنم ذخؤي يبلغتلا قتعم اذكف

 فحشا فيولا ذإ ؛افيفخت ناك انه ىلوملاب ا وىل ا و ی موَقْلا لوم لا ل هلوقل ؛هال وم قحلم

 يق سايقلا فالخ ىلع ثيدحلا دوروو .فيفحختلا ف لصألاب قحلي ال قتعملا ىلوملاو «ءلذلا فصو هيف سيل هنأل

 [ 243/1 :قفانقحلا زمر] داع سيلا اسب قحلي الق“ ةقدصلا ةسرح

 ؛تاقدصلا فالخجب هيلع عضو امل فيفختلا يف قحل ولو ارفاك ناک اذإ ملسملا ىلوم ىلع عضوت ةيزحلا نأ ىرت الأ

 (حتف «صلختسم) .يمشاهلاب ىلوملا قحلأف تاهبشلاب تبغي نامرحلا نأل



 ةيزجلا ماكحأ ( ۱۹۷ داهجلاو ريسلا باتك

 كرسي «لاتق الب مهنم انذحأ امو برحلا لهأ ةيدهو ىيبلغتلا لامو ةيزحللاو جارخلاو

 بن رجلا ر اد لهآ يذلا ل الا ي ماسالل يآ

 O REE ERE A ER د ونو هدم هدد. وظافلا باعبو ووفقلا دكا او ق
 ءملسملا لاصم يا

 و ا ف نو قالا ق ی لافي راق یاسر اا :لاعق الب

 يأ فنصملا هركذ ام :لوألا :فرصمو ةنازخ لكل ةعبرأ نيملسملا لام تويب نأ ملعا :انحلاصم يف فرصي

 «لاتق الب برحلا لهأ نم انذحأ يذلاو «مامإلل برحلا لهأ ةيدهو «يبلغتلا نم ذوحأملا لاملاو ؛ةيزحلاو جارخلا

 حلوص امو «نارُج لهأ لامو «هيلع اورم اذإ ةمذلا لهأو برحلا لهأ نم رشاعلا هذحأي ام عونلا اذه ةلمج نمو

 دس لثم «نيملسملا حلاصم ىلإ فرصي كلذ لك «مهتحاسب ركسعلا لوزن لبق لاتقلا كرت ىلع برحلا لهأ هيلع

 نوذخأي نيذلا لامعلاو ةاضقلا قازرأو روسحلاو رطانقلا ءانبو ةريخذلاو ةدعلاو لاحرلاب اهنيصحت يأ روغنلا

 قازرأ لثمو «لحاوسلا ىلع ءابقرلاو «ةاضقلا دنع باتكلاك نيملسملل لمعي نم لك هيف لحديو «تاقدصلا

 ةقفن نأل ؛ءالؤه يرارذ ةقفن لثمو ةلتاقملا لثمو «ةيعرشلا مولعلاو ثيدحلاو هقفلاو ريسفتلا باحصأ يأ ءاملعلا

 .باستكالا ىلإ اوجاتحال مهتيافك اوطعي مل ولف «ءابآلا ىلع ةيرذلا
 "روغثلا دس"ك :هلوقب دافأو «نيفناغلا نيب مسقي مث سمخي لاتقلاب مهنم ذوحأملا نأل ؛"لاتق الب" :هلوقب ديق امنإو
 «ودعلل ةدعلاو تاطابرلاو دجاسملا ةرامعو حالسلاو عاركلا وحنل عونلا اذه 55 فرصي هنأ ليثمتلا فاكب

 نم :يناثلا ءامهوحنو ناذألاو ةمامإلا فئاظو نم دحاسملا رئاعش ةماقإ ىلع فرصلاو ءاهميمرتو ةماعلا رانأ رفحو

 :كتلاقلاو .ةيلإ ةاكولا كارص زوجي نم ةاكرلا باتك ف ركذ ام امهفرصمو هرشعلاو ةاكرلا لالا تيب عاونأ

 ركذ دقو « (41:لافنألا هُيَدَسُمُْح هلل نأف# :هلوق يف ىلاعت هللا هركذ ام هفرصمو «زاكر لاو نداعملاو مئانغلا سمح

 ريقفلا طيقللا اهفرصمو «هل يلو ال لوتقم ةيدو ءاط ثراو ال يلا تاكرتلاو تاطقللا :عبارلاو .ريسلا باتك يف

 ىلعو «مقايانج اهنم لقعيو «مهاتوم اهنم نفكيو «مهتيودأو مهتاقفن اهنم نوطعي ءمهل ءايلوأ ال نيذلا ءارقفلاو
 .ضعبب هضعب طلخي الو .هصخي ًاتيب عاونألا هذه نم عون لكل لعجي نأ مامإلا
 نم لصح اذإ مث ؛كلذ لهأ ىلإ هفرصيو ؛رخآلا عونلا نم هيلع ضرقتسي نأ هلف «ءىش اهضعب يف نكي مل نإف

 لهأ ىلع ةمينغل سمح وأ تاقدصلا نم فورصملا نوكي نأ الإ «هنم ضرقتسملا يف هدري ءيش عونلا كلذ

 «هقحتسم ىلإ هفرص اذإ هريغ يف اذكو «تاقدصلل نوقحتسم مهأل ؛ائيش هيف دري ال هنإف ءءارقف مهو «جارخلا
 نم ءيش يف رصق نإف «ةدايز ريغ نم هتحاح ردق قحتسم لك ىلإ فرصيو «ىلاعت هللا يقتي نأ مامإلا ىلع بجيو

 (حتف) [4 41١/١ :قئاقحلا زمر] .ابيسح هيلع هللا ناك كلذ

 (ط) 44١/١[ :قئاقحلا زمر].ودعلا نم ةفاخملا عضوم وهو «رغث عمج وهو :روغثلا
 441/١[ :قئاقحلا زمر].روبعلل ءاملا ىلع نبي ام ىهو ةرطنق عمج :رطانقلا



 ةيزحلا هماكحأ ١ م داهجلاو ريسلا باتتك

 فصن ف تام نمو . .مهيرارذو : عم ءاملعلاو او - يف دا اا
 نيروك دملا ءالؤه نم E نم فرارذ ا اقملا ةيافك و

 نوكت ال ةرطنقلاو «بارتلاب نوكي دقو بشخلاب نوكي دق هنأل ؛ةرطنقلا نم معأ وهو رسح عمج :روسجلاو

 ةاكزلا عمجي يذلا يعاسلا لثم نيملسملل لمعي يذلا وهو «لماع عمج نيعلا مضب :لاّمعلاو (ئييع) .رجحلاب الإ

 (ييع) .نييتفملاو ءاملعلا ةيافكو يأ :ءاملعلاو [4 4١/١ :قئاقحلا زمر] .روشعلاو

 اذإ هنأل ؛"ةنسلا فصن يف" :هلوقب ديقو ءجوزلا ةمذ يف ةضورفم ةقفن اهو تتام اذإ ةأرملاك :خلإ تام نمو

 ولو «ءافولا ىلإ برقأ نوكيل ؛هيلإ فرصيف هانع قوأ دق هنأل ؛هتثرو ىلإ هفرص بحتسي ةئنسلا رخآ يف تام
 عجري ال :ليقو «ةنسلا نم يقب ام در بجي :ليق ةئسلا مامت لبق تام وأ «لزع مث ةنس ةيافك مهنم دحاول لجع

 ءاطعلاو قزرلا او :قئاقحلا زمر] .جوزلا ةقفن يف دمحم لوق سايق ىلع عحريو نيخيشلا دنع

 يف هل جرخي ام :ءاطعلاو «رهش لك يدنجلل جرخي ام :قزرلا :ليقف ءامهنيب اوقرف ءاهقفلا نأ الإ نابراقتم

 ام قزرلاو :ةلتاقملل فرصي ام ءاطعلا :ليقو «مويب اموي قزرلاو ءرهش وأ ةنس لك ءاطعلا :ليقو «نيترم وأ ةرم

 (حتف) .ةلتاقملا ريغ نيملسملا ءارقفل عج

 (ئيع) .ضبقلا لبق كلمي الف ةلص هنأل ؛مهيلإ فرضي امل مسا وهو :ءاطعلا



 نيدترملا باب ۱۹۹ داهجلاو ريسلا بابك

 نيدترملا باب
 مهماكحأ نايب يف يأ

 الإو «ملسأ نإف «مايأ ةثالث سبحيو «هتهبش فشكتو ,دترملا ىلع مالسإلا ضرعي
 تمعنو اهبف مالساإلا نع ا

 دا RE E E GN تان E CE SGA ها ,مالسإإلا ىوس نايدألا نع رم نأ ةمداضإو . لشق
 مالاسالا ن يد ئوس يآ دترملا ةب وت ةيقيك

 ارا :ةغل دترملاو .يضراعلا رفكلا مكح نايب يف عرش ا رفكلا ماكحأ نايب نم غرف امل :نيدترملا باب

 ةحصضل طرتشيو ؛ناميإلا دعب ناسللا ىلع رفكلا ةملك ءارجإ :ةدرلا نكرو .مالسإلا نيد نع عجارلا :اعرشو

 ءاهيلع هركمو ناركسو لقعي ال يبصو سوسومو هوتعمو نونحجم ةدر حصت الف «عوطلاو وحصلاو لقعلا ةدرلا

 1 1 (حتف).طرشب اسيل ةروكذلاو غولبلاو
 ىلع بحتسم هيلع مالسإلا ضرعو ؛ةأرما وأ الجر ادبع وأ ارح ناك ءاوس اقلطم :دترملا ىلع مالسإلا ضرعي

 هارتعا نأ لمتحي هنأ ريغ «هتغلب دق ةوعدلا نأل ؛بحاوب سيلو 5# رمع نع يور ام ىلع بهذملا نم رهاظلا

 ريخ ادحاو الجر كب هللا يدهي نفل" هذ يلعل كاع لاق «مالسإلا ىلإ دوعيو ؛لوزتل هيلع مالسإلا ضرعيف ؛ةهبش
 نمضي ال مالسإلا ضرع لبق لتاق هلتق ول تح «بحاو ريغ ضرعلا نأ الإ "برغم او قرشملا نيب ام لتقت نأ نم

 (حتف ءصلختسم) [4 47/١ :قئاقحلا زمر].بحاو وه :دمحأو كلامو لوق يف يعفاشلا لاقو ءًائيش
 دعب مالسإلا نع يأ اذإ يأ : مايأ ةثالث سبحيو (ئيع ءط) هتف نأ يف :تعقو يلا ر يبقا : هتهبش

 :ليق نإف ءلمأتلل وه لهمتسا نإ موي لك يف مالسإلا ب اي ةن اذن :ليقو وت یوا

 عيبلا 3 ؛صنلا ةلالدب مكحلا تابثإ ليبق نم اذه لأب بیچا ؛يأرلاب مكحلل 5-2 مايأ ةنالثب ةدملا ري

 عي يعي اقلطم لاهمإلا بحتسي :ليقو «لمأتلل ناك امنإ كانه مايأ ةثالثب ريدقتلا نأل ؛هيف صنلا دورو نأل ءايأ ة ةثالثب

 .ةيبشلا شكو لماعلل الوأ لهما

 او ميسي يي... ؛مايأ ةثالث هيلع يضمي نأ لبق هلتقي نأ مامإلل لحي ال «بحاو لاهمإلا :يعفاشلا لاقو

 تي ريكا شما اوُلقاف :ىلاعت هلوقك صوصنلا قالطإ :انلو «لمأتلل ةدم نم دبالف ارهاظ ةهبشلا نع الإ

 ؛ةوعدلا هتغلب ؛يرح رفاك هنألو ؛"هولتقاف هنيد لّدِب نم" :#ع هلوقو لاهمإلا ريغ نم (ه:ةبوتلا) «(ْمهوُمتَدَحَو

 «هتبوت لبقت هدترا مث باتو دترا نإف «دبعلاو رحلا نيب هيف قرف الو «موهوملا لجأل هلتق چا زوجي الف
 .نيدلاب فختسم هنأل ؛هيلع مالسإلا ضرع ريغ نم لتقي دادترالا هنم رركت اذإ :فسوي يىبأ نعو اشاد اذگشز

 :ةكلع هلوقل [(ييع) .مايأ ةثالث يف ملسي مل نإو يأ ] :لتق الإو (حتف ءصلختسم) 447/١[ :قئاقحلا زمر]
 ٤١/۱ ٤[ :قئاقحلا زمر].بلكلاك ةرفح يف يقليو ءدمحأو يراخبلا هاور ."هولتقاف هنيد لدب نم"

 ركني نم :يناثلاو .ةيرهدلاك عناصلا ركني نم :لوألا :ةسمح فانصأ رافكلا نأل ؛دترملا مالسإب ديق :خلإ همالسإو

 - .ةينثولاك لكلا ركني نم :عبارلاو .ةفسالفلاك لسرلا ةثعب ركني نكل اممي رقي نم :ثلاثلاو .ةيونثلاك ةينادحولا



 نيدترملا باب #9 داهجلاو ريسلا باتك

 نو سک | لب ةدترملا لعقت الو «هلتاق NT .هيلإ لقتنا امع وأ
 ماسالا ىلع ر محو مدلا حابه ةنأل و يلا دترملا

 es «هکلم داع ملسأ نإف ءافوقوم الاوز لام نیم درا كللس وزو .ملست
 دترملا يأ ةقينح ىبأ دنع ىعارم يأ

 امك او

 هللا الإ هلإ ال لوقب نيلوألا يف ىفكيف .ةيوسيعلاك ع ىفطصملا ةلاسر م ءومع ركني نكل «لکلاب رقي خرم : سماخلاو =

 نيد فلاختي نيد ا نع يربتلا ع عم امك سماخ ا 7 خا عبار ا قو هللا لوس دم لوقب :كلاثلا قو

 ريتلاب شاك مح هل نيد اي هنأ ؛ماللسإإلا ني رد ريغ اهلك نايدألا نع ی ربتلاب دنر ابا هب وت تناك اإ و .ماانسإإلا

 ظا تشاو عمالسإإلا هنأ ملع ادا 56 رضي "لا نوتا دمح هللا الإ هلا ا : رفاكلا لاق ول كاا راعشإ هيف و «هنع

 كاا اسلا لعفلاب نوكي لوقلاب نوكي امك مالسإلا نأ ملعا مث .هدجو هيبأ مسا ةفرعم نود اع همسا ةفرعم

 (حتف).كلذ ريغب ال ةمئاسلا ةاكز ىدأ وأ ق هالات دج 0 «تق ولا ٤ نذأ وأ ايدتقم اهمتأو ةبوتكم ىلص

 نأل ؛ىلوألا وه لوألاو «دوصقملا لوضحل ؛هيلإ (صم) .لقتنا يذلا نيدلا نع أربتي وأ يأ ::هيلإ لقتنا امع وأ

 يا وس وللا ةلرت نم هيف امل ؛ةيلع مالسإلا نقر | لبق دترملا لبق هرکی 5 : هلق هلق هرک و (ئيغع هل یدال 0

 نمضي ال نكل ءاميرحت هركي ضرعلا بوجوب لوقلا ىلعو ؛مامإلا ىلع هتأرحب بدؤي ريغلا نأ 4 «هریغ غو ماما .هلتق
 (حتف « صلختسم) .ملسي نأ ا هنأ ؛لتقلا و امنإو «ةرافكلاو ةيدلا نه هيلع عيش كاف مدلا حابم هناا لاق

 (ئيع) ملا كارت انه ةيهاركلا ئعمو ؛ةيلع مالاساإلا ضرع لبق يأ :هلبق

 :يعفاشلا لاقو ءاندنع لتقت ال «ةأرملا تدترا اذإ يأ [(يبعيط) :ةمآ وأ ةرح تناك ءاوس] ج ةدترملا لتقت الو

 ءاهنم نيدلا ليدبت ققحت دقو ءءاسنلاو لاحرلا معي نم ةملكو اق هنيد لدب نم" لع هلوق قالطإل ؛لتقت
 اع

 و ف مودعم برحلاو «براحملا رفك لتقلل ح سلا نأل ؛ءاسنلا اک ن ىف 68 . 5 ا 0 1 :ايلاو دمحأو كلام لاق ا

 قح ءافيإ نع تعنتما األ ؛"سبحت لب" :هلوقو «يراطلا رفكلا يف لتقت ال يلصألا رفكلا يف لتقت ال امكف «ةأرملا

 نمضي مل لتاق اهلتق ولو .دابعلا قوقح يف ءادألا ىلع ربحتو سبحتف «هئافيإ ىلع ةردقلا عم رارقإلا دعب ىلاعت هللا

 (حتف «صلختسم) .لخي ال ام هباكترال ؛كلذ ىلع بدؤي هنكل «لاز دقو «مالسإلاب مدلا ةميق نأل ؛اعيش

 (ييع) .مالسإلا ىلإ لمحلا ىلع ةغلابم مايأ ةثالث لك يف برضتو «ملست نأ ىلإ يأ :ملست ىتح
 نيس نأ لل يآ "اقوقوب الاوز" :هلوقو .هلام ةمصع اذكف ءهمد ةمصع تلاز ةدرلاب هنأل :دترملا كلم لوزيو

 ةلمجلاو «ةيريسفت ءافلا "ملسأ نإف" :هلوقو .كلملا لاوز يف ةقيقح كلاحلاك راصف ءا قالاس هلأ لاح

 مكح وأ «ةقيقح تام ىح رمتسا نإف ءافوقوم الاوز هكلم لوري ةدرلاب هنأ دارملاو "افوقوم الاوز" :هلوقل ريسفت
 لوزي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هكلم ىلإ داع داع نإو ءةدرلا تقو نم تباثلا لاوزلا رمتسا «هقاحلب

 يربح هنأ :ةفينح يبألو «صاصقلاو مجرلاب هيلع موكحماك هكلم ىقبي لتقي نأ ىلإف عج اتحم فلكم هنأل ؛هكلم

 - «هکلم لاوز بحجوي ًايبرح هنوكو ءاريدقت وأ اقيقحت برحلا نودب لتق الو «لتقي يح ايندلا يف روهقم



 نيدترملا باب ۲۰١ داهجلاو ريسلا باتك

kS Eلإ دعب كلذو يأ  

 نأك ضراعلا لعح ملسأ نإف «هرمأ يف انفقوتف «هيلإ هدوع ىحريو «هيلع رابجإلاب مالسإلا ىلإ وعدم هنأ الإ =

 رادبقحل وأ «هتدر ىلع لتق وأ تام نإو «ببسلا لمعي ملف لزي مل نأك راضو ءمكحلا اذه قح يف نكي ۾

 (حتف «صلختسم) .كلملا ةلازإ وهو «هلمع ببسلا لمعيف «هرفك رقتسا «هقاحلب مكحو برحلا
 هتثرو ىلإ مالسإلا يف هبستكا ام لقتنا «هتدر ىلع لتق وأ «تامو دترملا ملسي مل نإو يأ :لإ تام نإو

 مالسإلا ةلاح يف هبستكا امم مالسإلا يف هتمرل ىلا نويدلا ىضقتو ءائيف ةدرل ١ لاح ق هبستكا اه ناك و «نيملسملا

 نإف ءهنع ىضقتف «مالسإلا بسكب أدتبي هنأ ةفينح يبأ نعو ؛ةدرلا ةلاح يف هبستكا ام. ةدرلا يف هتمزل ىلا نويدلاو

 رهاظ وهو لوألا هجو :هوحو ةثالث هدنع تراصف «كلذ | يخت یاو ار ايست نم ىئضقت «كلذب في م

 ءنيدلا هب بجو يذلا ببسلا رابتعاب نيببسلا نم دحاو لك لوصحو «فلتخم نيبيسلاب قحتسملا نأ :ةياورلا

 .منغلاب مرغلا نوكتل «ةلاحلا كلت يف بستكملا بسكلا نم نيد لك ىضقيف

 ؛ثروملا قح نم غارفلا ةفالخلا هذه طرش نمو «هيف ثراولا هفلخي يح هكلم مالسإلا بسك نأ :يناثلا هجوو

 نم هءاضق رذعت اذإ الإ ؛هنيد ىضقي الف «ةدرلل ؛كلملا نالطبل ؛هل كلمتي سيل ةدرلا بسكو «هيلع نيدلا مدقيف
 «هقح فلا# ةةراا بسكر ةةيرولا نخ السلا ابسک نأ :ثلاغلا لوقلا هجو ءةنم ىضقي دعنيخف ءرخآ لح

 امأو ءهقحل ًاعيدقت مالسإلا بسك نم ىضقي ذفيحف «هب في مل نأب رذعت اذإ الإ ىلوأ هنم هنيد ءاضق ناكف
 نيبسكلا ف هكلم نأل ؛هتثرول ثوروم نيبسكلا الك و «هكلم عينج اشا ؛نيبسكلا نم هنويد ىضقيف ءامهدنع

 تام هنأل ؛ءيف امهالك :يعفاشلا لاقو «هتثرو ىلإ هتومم لقتنيف «هكلم ناك اذإف «مدقت امك هكلم لوزي الو «قاب

 .رفاكلا ثري ال ملسملاو «ارفاك

 ةن ولا ببس ةدرلا ذإ هدر لبق اه لإ دعي هيف ترإلا نأ امو يف نوقف يه نامأ ال يبرح لام يقب مث

 نكمي الو «ةذرلا لبق هدوحول ؛مالسإلا بسك يف دانتسالا نكمي هنأ :ةفينح يبألو «ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف

 بسك ناك ءاوس ةدترملا بسكو .يعفاشلا لوق لثمت دمحأو كلام لاقو ءاهلبق همدعل ؛ةدرلا بسك يف دانتسالا

 تناك نإو «ةدعلا يف تتامو ؛:ةضيرم يهو تدترا نإ اهجوز اهثريو «قافتالاب اذهو ءاهتثرول ةدرلا وأ مالسإلا
 یو ناك نإو ةدرلاب اراف ريصي هنإف ؛دترملا فالخب «ةدرلاب ةراف ريضت الف «لتقت ال اهأل ؛اهثري ال ةحيحص

 .توملا ضرم يف قالطلا هبشأف «لتقلا بوجول
 «هتدر تقو هل ارا ناك نم هثري هنأ هنغ نسحلا ىورف «دترملا ثري نميف ةفينح بأ نع تاياورلا تفلتحا مث

 لطبي الو «ةدرلا ت تقو هوجو ربعي هنأ فسوي وبأ ىورو «هقاحلب ءاضقلا وأ هلتق وأ هتوم تقو ىلإ كلذك يقبو

 ءاضقلا وأ «هلتق وأ دترملا توم دنع اثراو هنوك ربتعي هنأ هنع دمحم ىورو «دترملا ترويع لبق نمخأ يشب وأ هتوم

 (حتف «صلختسم) .حصألا وهو هدعب ثدح وأ «ةدرلا دنع ادوجوم ناك ءاوس هقاحلب



 نيدترملا باب ۲ داهجلاو ريسلا باتک

 .هدلو مأو هردم قتع هقاحلب مك نإو .هتدر نيد ء اشف دعي قا فکر اسکو
 هلام م فلا ن مكاحلا ع ھا

 EET E «لطب كله نإو «ذفن نمآ ناف «هځبهو هقتعو هتعيابم فقوتو «هنید لحو

 اف وقوم ناق اه فق وت هلوقل ريسفت لت رطل ع أ اف بق وم نوكي أ

 (نويعما كالل اب .يف عضوت ةمينغ يأ :ءيف (ئيع) :ةدارلا لاح قف ةهيسكا يللا يأ :تدو بسكو

 برحلا رادب دترملا قحل اذإ يأ :هقاحلب مكح نإو (ئيع) .هتدر لاح يف هبكر يذلا نيدلا يأ :نيد ءاضق

 هدلو مأ قتعو «تقحل اذإ اهريدم اذكو «ثلفلا نم هربدنم قتع «برحلا رادب دترملا قاحلب مكاحلا مكحو ادر

 ام لقنو «ليجأتلا لطبيو «لاحلا يف هنم ذخؤيف ؛ليحأتلا ليبس ىلع هيلع ناك يذلا يآ هنيد لحو «هلام لك نم

 راد اهل ايلا نأ ةلضأ' ىلع تاب افرق هلاك قف :يعفاشلا لاقو «نيملسملا هتثرو ىلإ مالسإلا ةلاح يف هبستكا

 :انلو «دمحأو كلام لاق هبو «ةقيقح يح هنأل ؛هيلع يذلا هنيد لحي الو هدلو مأ الو هربدم قتعي الف «هدنع ةدحاو

 تعطقنا امك مازلإلا ةيالو عاطقنال ؛مالسإلا لهأ ماكحأ قح يف تاومأ مهو ؛برحلا لهأ نم راص قاحللاب هنأ
 ءءاضقلا نم دبالف ءانيلإ دوعي نأ لامتحال ؛مكاحلا مكحب الإ هقاحل ررقتي ال هنأ الإ ءتوملاك راصف «ىتوملا نع

 قاحتلالا درج ماكحألا تبثت تاياورلا ضعب يو «ةياورلا رهاظ وهو
 كلتب ءاضقلا طرتشي الو «قاحللاب مكحلا درجمي ققحتت توملا ماكحأ نأ ىلإ ةراشإ "هربدم قتع' :هلوقو

 «ىتوملا ماكحأ نم ءيشب ءاضقلا طرتشي :ليقو «عضاوملا رثكأ يف دمحم راشأ هيلإو ءروهمجلا لاق هبو «ماكحألا
 (حتف «صلختسم) .قاحللاب ءاضقلاب ىفتكي الو

 (نييع «ط) .هلجأ ىلع ىقبيف هل يذلا لجوملا هنيد امأو «توملاك قاحللا نأل ؛هيلع يذلا لجؤملا نيدلا يأ :هنيد

 ةراجإلاو رارقإ نع حلصلاو ملسلاو فرصلا لمشف ؛لامع لام ةلدابم ناك ام لك ةعيابملاب دارأ :هتعيابم فقوت

 هعباوت عم يأ "هقتعو" :هلوقو .ضوعلا طرشب ةبهلاو «ةيلام ةضواعم هنأل ؛نهرلاو «ةيمكح ةلدابم هنأل ؛نيدلا ضبقو
 داع «تافرصتلا هذه زوجي :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذه "لطب كله نإو ذفن نمآ نإف" :هلوقو :ةباتكلاو ريبدتلاك

 امه افالخ هدنع يعارم الاوز كلملا ليزت ةدرلا نأ وهو ءروكذملا لصألا ىلع اذهو دعي مل وأ مالسإلا ىلإ
 ميلستو ةبها لوبقو قالطلاو داليتسالاك قافتالاب دفان :ل وألا : عاونأ ةعب رأ ىلع دترملا تافرصت نأ ملعا مت

 ؛ثرإلاو ةحيبذلاو حاكنلاك قافتالاب لطاب :يناثلا .ةيالولا يعدتست ال اهنأل ؛نوذأملا هدبع ىلع رجحلاو ةعفشلا

 األ ؛هدلو لامو «ريغصلا هدلو ىلع فرصتلاو ةضوافملاك قافتالاب فوقوم :ثلاثلا .هل ةلم الو «ةلملا دمتعت اهنأل

 هذه فقوتت ءارشلاو عيبلاك هيف فلتخم :عبارلاو .ملسي ملام دترملاو ملسملا نيب ةاواسم الو «ةاواسملا دمتعت

 ذفني امك ذفني :دمحم دنعو ؛حيحصلا نم حصي امك حصي فس وي يأ دنع الإ دفنت :امهدنعو «هدنع تافرصتلا

 (ئيع «حتف «صلختسم) .ضيرملا نم
 (ٰييع) .برحلا رادب قحل وأ لتق وأ تانا ناب هتد ر ىلع يأ :كله .هلام ف هفرصتو هنهرو :هتبشو



 نيدترملا باب انا داهجلاو ريسلا باتك

 ولو .ال الإو «هذحأ دا دي يف هدجو امف «هقاحلب مكحلا دعب املسم داع نإو
 ءيش ل اک يأ برا راتب لاح يأ

 a DSR aS لز ما يهف «هاعداف ترا ذم رهشأ ةتسل ةيئارصن هل ٌةمأ تدلو
 هداليتسا ةحصل أ رثكأ وأ دترملل يآ

 رادب هقاحلب مكحلا دعب امس كتا داع اذإ يأ | دي ف هدجو امف .مالسإلا راد ىلإ دترملا يأ :داع إو

 «هيلإ جاتحا املسم داع اذإف «هئاتغتسال هفلخي اغإ ثراولا نأل ؛هذخأ هثراو دي يف انيع هلام نم دحو امف «برحلا
 هنأل ؛ثراولا نم ءاضر وأ ءاضقب هكلم ىلإ دوعي امنإ مث «هتحاحل ؛ثراولا ىلع مدقيف «ثراولا ةيفلخ تلطبو

 داع ول هنأل ؛"هقاحلب مكحلا دعب" هلوقإ يقو .هقيرطب الإ هكلم نع جرخي الف «يعرش مكحب هكلم يف لحد

 ءاضق ريغب هلام دم ام عاق امم لوو هنأكو «قحلي مل هنأك لعح هب ءاضقلا لبق اعلي ا

 ةدرلاب طقسي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «لحؤملا هنيد لحي ملو «هدلو مأو هربدم قتعي الو «هفلتأ ام نمضيو ءءاضرو

 (ئييع «حتف سمو .دابعلا قوقح نم وه ام

 يذلا دترملا دجي مل نإو يأ [هفلتأ وأ هكلم نع ثراولا هجرحأ نأب هثراو دي يف اعيش دجي مل نإو يأ | :ال الإو
 عرشلا مكحب فرصت ثراولا نأل ؛ثراولا نمضي ال «ثراولا دي يف هلام نم ائيش هقاحلب مكحلا دعب املسم داع
 نكمي الف «ةيعرش ةيالو نع نهقتعب ىضق يضاقلا نأل ؛هيربدم الو هدالوأ تاهمأ ىلع هل ليبس الو «نمضي الف
 (حتف) 01١ :قئاقحلا رمر] .هكلم نع ج رخ مل كلذب ىضاقلا ىضقي نأ لبق الشماخ ولو فضقن

 نأل ؛هب ديق دلولا دترملا ىعدا يأ :هاعداف (حتف).ازاحب ماعلا ةدارإو صاخلا داريإ نم ةيباتكلا امي دارأ :ةينارصن

 (حتف ؛ئيع) .ةوعدلا نودب تبثي ال ةمألا دلو بسن

 رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تءاجف مالسإلا ةلاح يف هل تناك ةيباتكلا هتيراج دترملا يطو اذإ يأ :هدلو مأ يهف

 نم دترملا تافرصت يف رم املف داليتسالا ةحص امأ «هنبا وهو ءرح دلولاو «هدلو مأ يهف ءدترملا هاعداف دترا ذنم

 داليتسالا تحص اذإف «نبالا ةيراج يف امك كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال داليتسالا نأل ؛قافتالاب ذفان هداليتسا نأ

 نم ماسالا ىلإ برقا هنأل بأل انت ادر لولا قرف قرتسي ال كتر قؤلف ؛ارح-.دلولا قك امآو تبا دلولاف
 اريح قوكيفا تملا قود هالسالا ىلع رب هنوكل ةيبافكلا
 بأل اعبت دلولا زكي ةا ناک اذإ مالا اذ نال ؛هنم هبسن توبث عم دترملا ثري ال دلولا يأ " هثري الو" :هلوقو

 ءرهشأ ةنسل هي تءاح هنأل ترت خخ املس لع نأ نك الو ادعا كري آل كترملاو مالسإلا لإ هبرقل ادترم

 درج رب نقلل قري رهشا هعس نم لقال صدلو ول ىح تلاعب السم نركب نس ةدرلا دمع درجو نايت علق
 رادلا ةيعبت نأل السم ترکی یخ ریل اع لهم نأ نكمي الو هيلا امم املسع نوک «ةدرلا لبق نطبلا يف

 ؛برحلا راد هب اقحلي مل نرادلل اع الس لهم تبيع ةاوبآ دهرا اذإ ريغصلا دلولا فالخب ؛نيوبألا عم رهظت ال

 هيف نحن ام فالخج «برحلا راد هب اقحلي مل ام ةفصلا كلت ىلع ىقبيف امددر لبق مالسإلا مكح هل تبث هنأل
 (صلختسم) 445/١[ :قئاقحلا زمر] .مالسإلا مكح هل تبثي مل هنإف



 نيدترملا باب "؟ . داهجلاو ريسلا باتك

 وادب قل وأ تلا ىلغ تام لإ نيالا هثرو ٌةملسم ولو هت رب د ع هنبا رهو

 اذكره قدرتي ال دت رال نأ دلولا ي

 بهذو مالسإلا راد ىلإ عجر نإف «ءيف وهف هيلع رهظف ءهلاع دقرملا قتل نإ بيا
 3 لاملا ی 1 نك ادب مس أ

 TIT لاملسم ءاحف «هبتاکف 8 ةدبعب يضفو ق ناف ,هثراولف هيلع 55 «لامب

 لاملا ىلع يأ

 .هنم هبسن توبث عم دترملا ثري ال دلولا يأ :هثري الو .داليتسالا ةحصل دترملا يأ :هنبا وهو

 ؛نبالا هثرو گاف رهشا ةتسل هب تاج ناب اشا Ae re al :نبالا هترو ةملسم ولو

 .ةدحاو يق ثري الو ءاهنم ثالئ يف ثري (ةعبرأ روصلا نأ :لصاحلاو .انيد امثريخ يه ذإ ؛همأل 5 ملسم هنأل

 اهفأ :يناثلا .نتملا ةلأسم يهو «ثري ال «دترا ذنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاجو «ةيباتك تناك ةمألا نأ :ىلوألا

 ىهو (ثري ءرثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاحو ةملسم تناك اذإ :ثلاثلا .ثري دلولاف ؛رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاح

 ةفينح يبأ لوق ىلع نتملا ةروص روصتي ال نكلو اشا تنزف ءاهنم لقأل هب تءاج اأ :عبارلا .نتملا ةلأسم اشیا

 ىلع امأو «قاحللاب ءاضقلا وأ لتقلا وأ توملا تقو اهيف اثراو هنوك ربتعي هنإف دمحم هنع هاور يلا ةياورلا يف الإ
 (حتف «ئيع) .ةدرلا دنع اثراو هنوك مدعل ؛ثري نأ روصتي الف «هنع فسوي وبأو نسحلا امهاور نيتللا نيتياورلا

 (ئيع) .دترملا ثري ملسملاو ملسم نبالا نأل :برحلا رادب .لتق وأ نيتروصلا يف دترملا يأ :تاه نإ

 هتثرول سيل نعي «ةمينغ هلامف لام ىلعو رادلا ىلع انرهظف هلام عم برحلا رادب دترملا قحل اذإ يأ :ءيف وهف

 نوكي ال ثيح هسفن فالخب «رحات هحرخأ نإ اذكو «ءادتبا هب هقحلأ ثيح هيف تباث مهكلم نأل ؛هيلع ليبس

 (صلختسم «ئيع) 445/١[ : قئاقحلا زمر].ائيف نوكي نأل الهأ نك كي ملف قرتسي ال دترملا نأل ؛ائيف

 برحلا رادب دترملا قحل يأ [(ط) .ال وأ هقاحلب ىضق ءاوس «لام الب برحلا رادب هقاحل دعب دترملا يأ ]:عجر نإف

 ةثرولا هتكلم برحلا رادب إلوأ قحل امل هنأل ؛هثراول هلامف «رادلا ىلع انرهظف برحلا رادب قحلو الام ذحأو عجر مث
 عحر اذإ اذه «ضوعلاب هنوذحأي رحاتلا هارتشا ول اذكو «ضوعلاب اهدعبو «ءيش ريغب ةمسقلا لبق هوذخأي نأ مهلف

 .هقاحلب يضاقلا ءاضق دعب

 ىلإ عوحرلا مدع بناج ححرتيل طرش امنإ ءاضقلا نأل ؛ةياور يف كلذكف ايناث هب قحلو هب مكحلا لبق عجر اذإ امأو

 ءءاضقلا نودب هتوم ررقتف انراد ىلإ دوعلا ديري ال هنأ رهظ برحلا راد ىلإ هلام عجرو اريغم انيلإ جرح املو ءانراد

 ليبس الف اكلام ثراولا ريصي ال قاحللا درجمع. هنأل ؛ائيف نوكي ةياور يفو «قاحللا نيح نم هتئرول هلام ريصيف

 (حتف «صلختسم) [4 45/١ :قئاقحلا زمر].هجولا وهو ةياورلا رهاظ يه ىلوألا ةياورلاو «لاملا كلذ ىلع هتثرول
 (ئيع «ط) .اهيمي ةهيقلابو ةمسقلا لبق هيشريغب هذعأي هنأ الإ ةثراول هلام يا :هثراولف

 لاح مالسالا راد ىلإ دئرلا يآ :املسم ءاجف (يع) .مالسإلا راد يف ادبع كرتو برحلا رادب دترملا يأ : قحل

 (يئيع) .املسم هنوك



 نيدترملا باب ٠.٥ داهجلاو ريسلا باتك

 بسك يف ةيدلاف :لتق وأ قحلو أطخ الجر ٌدترم لتق نإف .هثرومل ءالولاو ةبتاكملاف
 ةدرلا ىلع دترملا يأ ةباتكلا لدب يأ

 هتم تامف ا ءاجف قحل وأ ( هن تامو ادم عطفلا دعب دترا ولو ,مالسإلا
 جلا مالسإلا راد يأ هللاب ذايغلاو ملسم يأ

 هبتاكف «دترملا نبال هب ىضقف «مالسإلا راد يف ادبع كرتو «برحلا رادب دترملا قحل اذإ يأ :هثرومل ءالولاو ةبتاكم اف
 ؛ثروملا كلم نع فلخ ثراولا كلم نأل ؛ملسأ يذلا دترملل ءالولاو ةباتكلا لدبف ءاملسم دترملا ءاج مث «نبالا
 ةيالو نع اهرودصل «ةباتكلا نالطب ىلإ هجو الو «هكلم هيلإ داعيف ءهيلإ جاتحم هنأ نيبت املسم ءاح اذإف :هئانغتسال

 ءلكوملا ثروملا نع قتعلا عقوف ؛لكوملا ىلإ عجرت دقعلا اذه قوقحو «هتهج نم ليك ولاك نبالا لعجف «ةيع
 ىقبت «ىلوألا ةباتكلا تخسفو رجع مث هدبع بتاك اذإ بتاكملا هريظنو .قتعلا هنع عقي نمل يأ قتعأ نل هد

 يذلا كلملا نأل ؛ةباتكلا ءادأ دعب عحر اذإ ام فالخب هالومل هؤالوو ةباتكلا لدب نوكيو ءاهلاح ىلع ةيناثلا ةباتكلا

 (ئيع «صلختسم) .نبالل هنمثو ءالولا نوكيف «دبعلا نبالا عاب اذإ اذكو «ءادألا دعب مئاق ريغ هل ناك

 .نبالل ءالولا نإف بتاكملا قتع ام دعب عجر اذإ ام فالخب ؛املسم ءاج يذلا دترملا وهو نبالا ثرومل يأ :هثرومل
 لوتقملا ةيدف «هتدر ىلع لتق وأ برخلا رادب ىح مث ءًأطح الحر دترملا لتق اذإ يأ :مالسإلا بسك يف ةيدلاف
 لصألا رم دقو اي ةدرلاو مالسإلا ةلاح.قإ بستكا اميف :ًالاقؤ ةف ىأ دنع ةضاخ مالسإلا بسك يف

 ناك نإو «هنم ةيدلا فوتست «ةدرلا بسك الإ وأ «مالسإلا بسك الإ هل نكي مل نإف :"عماجلا" يف دمحم لاق .هيف

 لضف نإف ءالوأ مالسإلا بسك نم قوتست هلوق ىلعو «نيبسكلا نم ةيدلا يفوتست امهوق ىلعف ءامهبسك هل
 .لاملا كلذ نم ةيدلا هيلع ناك ةدرلا بسك الإ هل نكي مل نإو «ةدرلا بسك نم لضفلا ذخأ اهنم ءيش

 اذهو «هلام لكلا نأل ؛قافتالاب اعيمج نيبسكلا يف نوكي تمي مل وأ تام مث ملسأ اذإو ءدترملا ملسي مل اذإ اذهو

 ملسي نأ الإ لتقي دترملا نأ ىلع اهيبنت اممب ديق امنإو «يقافتا لتقلاو قاحللاب دييقتلاو «قافتالاب ثرإلا هيف يرجي

 نيب اميف لصحي ابلاغ لتقلا نأل ؛كلذك ةأرملا لتق يف مكحلا نأ كم "الجر" :هلوقب ديقو برحلا رادب قحلي وأ

 (ئييعو حتفو صلختسم) .ءاسنلا نود لاجرلا

 هنأ :ىلوألا :نيتروصل طرشلا لمشيو «هرخآ ىلإ 'عطاقلا قسما هءازجو طرش اذه :خلإ عطقلا دعب دترا ولو
 برحلا رادب قحل هنأ :ةيناثلا ءديلا عطق نم هدي عوطقملا تامو ادع عاق ااو «هدی تعطق ام دعب ملسم دترا

 ملسأف دترملا دي عطق ول هنأل ؛"عطقلا دعب" :هلوقب ديق امنإو يی اس راست تاسلا يالا ىضقو ةدرلا دعب

 اذكف ءاربآلاب رادهألا هقحلي دق هنإف ريتعملا فالخب ابتغالا ةقحلي ال ردهأ ام نأل ؛اعيش نمضي ال هنه تاو

 .دادترالا ةهبشل ؛دمعلا ف صاصقلا بجي ملو «ةلقاعلا ىلع ةيدلا أطح عطقلا يف نأل "ادع" :ةلوقب ديقو ةذرلاب

 (حتف «صلختسم) .ةيتآلا ةحفصلا يف أي امك ةيدلا فصن عطاقلا نمضي نيتروصلا نيتاه يف نأ :لصاحلاو



 نيدترملا باب E ا داهجلاو ريسلا باتك

 مين ر یر مادار نکات ر 8 ترا هللح ا ینا ا الا ی

 ولو .هتثرول يقب امو .هالول هتبتاكمف و هلام ڈا قو اک دترا ولو

 يقيقحلا توملا ف امك 5 ةباكلا لدي نش

 ا ڪو :مهيلع رهظف دلو هل دلوو كلو مس اقحلو ناجج ورلا دت را
 بارلا ر 55 را راد ةجورلا

 وع لح عطقلا ىلوألا ةلأسملا يف نأل :هلام يف ةيدلا فصن .قحل وأ تام اذإ اميف يأ : عطاقلا نمض

 هلام ٤ ديلا ةيد وهو «ةيدلا فصن بجيف «ةيارسلا ال عطقلا ربتعاف ,.موصعم ريغ الحم تلح ةيارسلااو ءام وصعم

 رادب قحل اد يعي ةيناثلا ةروصلا يو ؛دادترالا ةهبشب ؛صاصقلا بح مو «دمعلا لمحتت ةلقاعلا ند ؛ةصاخن

 ةثداح ةايح كلذ دعب همالسإو ؛ةيارسلا عطقي توملاو ءاريدقت اتيم ريصي هنألف ؛هقاحلب ىضقو ةدرلا دعب برحلا

 ىلع بحي الو «هدي عوطقملا ةثرول لاملا كلذ نوكي يأ هتثرول :هلوقو «ىلوألا ةيانحلا مكح دوعي الف ءاريدقت

 (حتن (ئيع) .كلذ ريغ ءيش عطاقلا

 دي لحجر عطق اذإ يأ [(نيع ءط) .هقاحلب ضقي ملو قحل وأ عطقلا دعب برحلا رادب دترملا يأ ]:2! قحلي مل نإف
EEوراسل وسوم نم تام مث ان اراد قا لسا لإ اد ادب هيك  

 ناك هنأ ؛م وبجعم لح ىلع تم و موصعم لح e تدرو i نأ كيب" رک ا بلقب "او

 ؛امهنيب ةدرلا للختت مل ول امك ةيدلا لك بجوف «ربتعي الف ءاقبلا لاح امهنيب اميفو ءاملسم توملاو عطقلا ثق ۾

 ؛نامضلا بجي مل كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ءةيادحلا نع نامضلا ha عضوت من ةدرلا نأل 427/١[ :قئاقحلا زمر]

 لاحو ببسلا داقعنا لاح اهمايق طرتشي لب «ةيانحلا ءاقب لاح يف اهمايق طرتشي ال ةمصعلا نألو ؛ةدرلاب همد رده

 (ئيع «ط) ا بستكاو برحلا رادب دترملا بتاكملا يأ :قححو (حتف «ييع) .مكحلا توبث

 «لتقف مالسإلا نع يبأو هلام لخأو الام بستكاو ترحلا رادب قلو بتاكملا دترا اذإ نأ :هالومل هتبتاكمف

 ناك اذإ هكلم ةدرلا بسك نأل ؛رهاظ امهلضأ ىلع اذهو .هتثرول ةباتكلا لدب نم يقب امو «هالول تباک لدبق

 «ةباتكلا 2 2 ال هد رلاو «ةباتكلاب ةناسكأ كلغ امعإ بتاكملا نلف ۽ ةشينح يبأ دنع امأو 52 كاك | اذإ اذكف 8

 هيلع بجو وامك هج هدم كلل لور هلآ ديلا عد ااو كرا اا اخ راما ريغ «هباسکا يف اذكف

 (ييع) .ةدرلاب هتبقر نع لري مل ىلوملا كلم هنأل ؛بتاكملا لول يأ :هالومل (نئيع «صلختسم) .دوق
 ىلع بلغ يأ ویا رهظف .برحلا راد: ف دولوملا اهدلول يأ :هل دلوو بترا رادب ناحورلا يأ :اقحخلو

 عءقرتست ةدترملاو «قرلاو:ةيرخلا ف مالا عبتي دلولا نأ :غء يف نادلولاف (نييع بيع]) ا كلوا فلوو وا

 (حتف « صلختسم) . :قرتست ااا کو دج همأق «دلولا دلو امأو .دلولا يف رهاظ وهو ءاهدلو اذكف



 نيدترملا باب , اب داهجلاو ريسلا باتک

 همالسإک حیحص لقاعلا يلا دادتراو .دلولا دلو ل هالسإلا ىلع دلولا ربجيو

 .لتقي الو هيلع ربجيو

 يأ "دلولا دلو ال" :هلوقو .ناربخي امك ربجيف «ةدرلاو مالسإلا يف هيوبأ عبتي هنأل :مالسإلا ىلع دلولا ربجيو

 عبتلاو فيري اک هاك نأل هلادوعو هلو بیال ايت یک نأ انإ ريسأ یک ؛مالسإلا ىلع دلولا دلو ربجي ال

 هب قحلي الف «سايقلا فالح ىلع نيدلا يف ءابآلا ةيعبت نأل دل سر مف اع ريغ وأ «عبت هل نوكي ال

 ريغ رفاك امهتيرذ يف دحوي ملو السلا امهيلع ءاوحو مدآل اعبت نيملسم مهلك سانلا ناكل قحلأ ولو ءدجلا
 ؛ةيزجلا هيلع عضوت وأ قرتسي دجلا 3 اذا: دحلل اج ضيا هيلع ر هنأ ج يىبأ نع نسحلا ىورو «دترملا

 حتفو ئيع).اورسأ اذإ برحلا له لهأ رئاس مكح ذئنيح همكح نأل ؛لتقي وأ

 لقاعلا ج لقاعلا يبصلا ا .انراد يف وأ اهيف تلبح ةجوزلا تناك ءاوس اقلطم :دلولا دلو ال

 نم ثيبخلا زيعيو ؛ةاجنلل ببس مالسإلا نأ لقعي يذلا وه :ليقو «لطاب رفكلاو قح مالسإلا نأ ملعي يذلا وه
 ‹لتقي الو مالسإلا ىلع ربجيو «دمحمو ةفينح يبأ دنع دادترا لقاعلا يبصلا دادترا نأ نعملاو ءرملا نم ولحلاو بيطلا

 ىلصي ال تام ولو «هنم نيبت ةيباتك وأ ةملسم هتحت تناك ولو «نيملسملا هبراقأ نم الو رافكلا هبراقأ نم ثري الو
 .مالسإلا الو ةدرلا هنم ربتعي ال لقاعلا ريغ نأل ؛لقاعلاب ديق امنإو «هيلع
 همزلي ال هنأل ؛حيحصب سيل لقاعلا يبصلا دادترا نإ :ةيكلاملا ضعبو دمحأو يعفاشلاو رفزو فسوي وبأ لاقو

 عانتماو «ةملسملا وأ و نيبو هئيب ةقرفلا موزلو «ثرإلا نامرحك ضحم ررض امي هبوشي ماكحأ
 ىلع دلوی دولوم لك" :لاق لع هنأ قَد رباح نع يور ا :امهو «هبراقأ نم امهريغ وأ هيوبأ ىلع هتقفن بوحو
 يأ همالسإك :هلوقو .دمحأ هاور ا امإو اركاش امإف «هناسل هنع برعأ اذإف «هناسل هنع برعي يح ةرطفلا

 هراختفاو اريغص ناكو هدد ىلع مالسإ حص التل هنأ :انلو :رفزو يغفاشلل افالخ لقاعلا يبصلا مالسإ حصي امك

 :هذ ىلع لاق امك فورعم كلذب

 ملح ناوأ تغلب ام امالغ ارط مالسإلا ىلإ اومكتقبس

 .لقاعلا يببصلا مالسإ حصي هنأ ىلع لدف «يراخبلا هجرخأ نينس نامث هرمعو هذ يلع ملسأ لاق هنأ ةورع نعو

 (ضلختسم تف ؛ييع)

 لقاعلا يببصلا ةدر تحص اذإو يأ [هقح يف يبصلا ىلع ةبوقع الو ةبوقع لتقلا نأل يبأ نإ] :لتقي الو هيلع ربجيو
 قحليو «هقح يف ةمحر يبصل ,e ‹ةبوقع لتقلا نأل ؛لتقي الو ديدهتلاو سبحلاب مالسإلا ىلع ربجي دترملا
 هاور «ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا نأ هباون ىلإ بتك ههه رمع نأل ؛نالتقت يآ ةرحاسلا ةأرملا كلذكو دترملاب رحاسلا

 قيدنزلا كلذكو «حصأ لوألاو «ةدترلاك برضتو سبحت نكلو لتقت ال اهفإ :ىقتنملا يفو ؛دوادوبأو دمحأو يراخبلا
 [4 41/١ :قئاقحلا زمر] .انع ةياورو يعفاشلا دنع الإ عامجإلاب هتبوت لبقت :"نويعلا' يقو «ةبوت هل لبقت الو لتقي



 ةاغبلا باب 0 داهجلاو ريسلا باتك

 ةاغبلا باب
 ىيهماكحا كا ك ق يا

 2 2 ع اونا جوك «هيلإ إ مهاعد ءدلب ىلع اوبلغو مامإلا ةعاط نع نوملسم موق جرخ
 مامإلا يأ

 ريغب قحلا دف ةعاط نع جراخلا وهو «ملظو ىدعت اذإ ىغب نم ضاق عمج ةاضقلاك غاب عمج وه] :ةاغبلا باب

 نم موق مهو .ةاغبلا نم نيبلسلا عم ايلا ناني يع رع رافكلا مما ناب نم غرق ا ا ,قع

 ليوات كلذ ف مد ؛لطابلا ىلع مامإلاو «قحلا ىلع مهنأ نيناظ قحلا مامإلا ةعاط نع اوحرح نيملسملا

 .لاملا ذخأو سفنلا لتقل نوذحنؤيف ءصوصللا مكح مهمكحف ليوأت مه نكي مل نإف «دساف

 مهل موق مهو ؛جراوخو ؛مهمكح ءيجيس ةاغبو «مهمكح ملعو «قيرط ع اطق :ةثالث مامإلا ةعاط نع نوحراخلا مث

 ءانلاومأو انءامد نولحتسي مهليوأتب هلاتق بجوي ةيصعم وأ رفك لطاب ىلع هنأ نوري ليوأتب هيلع اوجرخ ةعنم

 هيل مهرفكن مل امنإو ءاهقفلا عامجإب ةاغبلا مكح مهمكحو تع انيبن باحصأ نورفكيو ءانءاسنا نوبسيو

 aul ê Haas فارشألا نم ةعيابملاب , نيرمأب امامإ ريصي مامإلاو .الظاب تانك تلو ليوأت قع

 نق هيكل 4 روجلاب لزعني الإو ةبلغو رهق هل ناك نإ لرعتي ل ارناف اهنا راص اذإو «هتوربجو هرهق نم وخ

 (حتف) .ةلادعلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلاو مالسإلا ةمامإ ةحص طرشو «هب لزعيو قسافلا ديلقت هركيو
 اهأ عم انولتاق ولو «برح لهأ اوراص ةدلب ىلع اوبلغ اذإ ةمذلا لهأ نأل ؛نيملسملاب ديق :نوملسم موق ج رخ

 تيفيال ةنألا ؛مهتبلغب ديق "اوبلغو" :ةلوقو, .نيملسملا ةاغبلل غابتأ مهغأل ؛مهنم دهعلل اضقن كلذ نكي مل ىغبلا
 (حتف) .ءاليتسالا بلغتلاب دارملاو ءةعنم مهل ريصيو ءاوعمتجيو ءاوبلغتي مل ام يغبلا مكح

 ىلإ مهاعدف «ءارورح لهأ ىلإ امض سابع هللا دبع تعب هد ايلع نأ [هتعاط ىلإ نعي هسفن ىلإ يأ | :هيلإ مهاعد

 ةوعدلا هذهو «هب أدبيف .نوهأ وهو «ةركذتلاب عفدني رشلا لعلو «مهتبوت ىجرت هنألو «مهلاتق لبق مهرظانو «ةبوتلا
 ف يلع ميكح ببسي ج جراوخلا عامتجا امب ناك ةفوكلاب ةيرق ءار ورحو .نولتاقي اذامل اوملع مُعأل ؛ةبجاوب تسيل

 (4:تارجحلا) © يغب ي تلا اولتاقفإف : ىلاعت هلوقب بحاو لاتقلا نإ :نيلئاق «ةيواعم نيبو هنيب ف ىرعشألا ىسوم ابأ

 8 نودفاكلا مه كن ا ا لوا Eb eR نموا :ىلاعت هلوقل رفك وهو «ميكحتلاب لاتقلا كرت هت هيض يلعو

 .ةعامجلا ىلإ دوعلا لإ مهوعديو «مهتهبش فشكيل اد سابع نبا #4 يلع ثعبف (4 ٤:ةدئالار
 :ىلاعت لاق امك ميكحتلا هيفو «ماح ضيب نم ىلوأب تسيل ةثداحلا هذه :اكد سابع نبا لاق مهتهبش اوركذ املف

 رصأو ضعبلا باتف ؛ةجحلا مهمزلأف «ضنلل اقفاوم هذ يلع ميكحت ناكف (9:ةدئاملا) 4کنم لد اَوَذ هب کیک

 مامإلاف ءكملظل انلعف :اولاق نإو «مايتلالا لصحو مارملا مت كلذل اوباجأ نإف "«هتهبش فشكو" :هلوقو .نورخآ

 اوعداو ءانعم قحلا نأل ؛انلعف :اولاق ولو «ةاغبلا الو مامإلا نونيعي ال سانلاف «مهلتاقو عنتمي مل ولو «ملظلا نع عنتمي
 اذهو «ةوعدلا مهتغلب نيذلا برحلا لهأو نيدترملاك اوراص مال ؛هونيعي نأ سانلا ىلعو «مهلتاقي نأ هلف «ةيالولا

 (حتف ؛نييع) .مهيلع رانلاو ءاملا لاسرإو «قينجنملاو لبنلاب يمرلاك برحلا لهأ هب لتاقي ام لكب مهاتق زوي



 ةاغبلا باب "8 داهحلاو ريسلا باتك

 .مهيلوم عبتاو .مهحيرج ىلع زهجا ةئف مه ولو «مهاتقب أدبو «مهتهبش فشكو

 SE i د عم م س م ةاويوفي یک مارا نکو ر بسب مو هلل ا

 ع امج الاب مهاومأ مهيلع دريف ةاغملا ف ¥ ا ةشف مش نكي م ناو يأ

 اذإ مامإللا لاتقب اوؤدبي م نإو] : مهاتقب أدبو (ي ٍيع) .ةعاطلا نع مهج ورح يف اهيلإ اودنتسا ىلا يأ سش

 ١ هنأ يرودقلا E عةياورلا رهاظ وهو «مشاتقب أليف نأ ماماللو أ [(ئيع يع . لاغقلل اوعمتجاو اة سفت

 8 اخف الإ ملسملا لتق زوجي الف «نوملسم ہال ؛ىعفاشلا لاق وه و علاتقلاب اوودبي يح مهوؤدبي

 أ ىلإ َءيِفَت ىح يغب ىتلا اولتاقفإل :ىلاعت هلوق قالاطإ :انلو «حيبم رفكلا نأل ؛مهلاتقب أدبي ثيح ر ءافكلا فال

 نإف «عانتمالاو عامتجالا وهو ؛ليلدلا ىلع رادي مكحلا نالو بلا لهأ لاتقك مهاتق راصف (8:تارجحلا) لا

 .كلذ دعب مهعفد هنكمي ال اعرف لاتقلاب ةءادبلا يف مامإلا لهاست

 يغبني نيملسملا نيب ةنتفلا تحاه اذإ :لاق ها فيت بأ نع يورملاو «لاتقلل اوؤيقو اوزيحت اذإ مه لاتقلا ًادييف

 لهأ لاتق ىلإ هوعدي «قحلا مامإلا مدع ىلع لومحم وهف «جرخي الو ؛تيبلا مزليو ءاهنع زرحت و «ةنتفلا لزتعي نأ

 ن رمع نبا نع يور امو ؟ةعاط وه امي فيكف «ضرف ةيصعمب سيل اميف هتعاطف مامإ هل ناك اذإ امأو «ىغبلا

 ویع «حتف «صلختسم) .نيرزجاع اوناك ہما ىلع لومحم ةنتفلا دنع دوعقلا نم ةباحصلا س ةعامج عم

 وهو مهحرج متي يعي :مهحيرج ىلع زهجأ (ييع) .اهيلإ نوعجري ةعامج ةاغبلل تناك ول يأ :ةئف مه ولو
 لتق اذك و «مهلتق مت يأ حيرجلا لتق نعم. زاهجإلا نم [(ييع ءط) .ةعرسلاب مهلتق متأ يأ لتقلا مامتإ نع ةيانك

 ةددشملا ماللا ريسكب مهيلوم عبتاو' :هلوقو .لتق ريغ نم هرش نمؤي هنأل ؛نسحألا وهو مهسبح ءاش نإو «مهريسأ
 اوقحلي ال يك مهرشل اعفد هلتقيف مراه عبتيو يأ هسفن ىلع افوخ برهيو يلوي يذلا وه "ةيتحتلا نوكسو

 نأ :انلو ماچ ديم هنوكل لتقي الف ءاعفد مهلتق قبي م لاتقلا اوك ر ادا ہال ؟ عبتي الو رهجي ال ةياللغلا دنع و «ةغفلاب

 ( نئيع «حتف «(ضلختسم) .ةتقيقح ال لاتقلا ةبن ربتعم ا

 زهجي ال ةعامج مه نكي مل نإو يأ [(نيعءط) .عامجإلاب مهيلوم عبتي الو مهحيرح ىلع رهجي ال يأ ] :ال الإو
 امك نالتقي الف امهلتق يف ةرورض الف ةئفلاب اقحلي نأ فاخي ال هنأل ؛عامجإلاب مراه بقاعتي الو مهرج ىلع

 رهجي ال يأ ففادي الو ربدم نلتقي ال" :لمجلا موي هَ يلعل خراص خرص :لاق هنأ مكحلا نب ناورم نع يور

 مه نكي مل لمجلا مويو ءروصنم نب ديعس هاور ؛"نمآ وهف حالسلا ىقلأ نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نمو «حيرح
 ني ؛لمجلاا موي يم” اإ و نامثع مدب نوبلطي مهو 2 يلع عم ةحلطو ريبزو ۳5 ةشئاع ةعفو موي وهو ةف

 (حتف) [5 5/8/١ :قئاقحلا رمر] .اركسع ىمسي لمج ىلع ذيموي تناك امه ةشئاع

 5 ةودقلا وهو ٤ لاه لح وب الو « رتس فشكي الو ؛ريسأ لتقي "٣ :لمجلا موي هت يلع لوقل :مهتيرذ ایسا لو

 - «ةئف مه ناك نإو ؛ةئف مهل نكي مل اذإ "ريسأ لتقي ال" :هلوقب دارملاو .هتفالخ نامز يف ترثك ةاغبلا نأل ؛بابلا اذه



 ةاغبلا باب ۲۹۰ داهجلاو ريسلا باتك

 بجي م .مهيلع رهظف «هلم غاب لعق نإو ٠ .مهليخو ماهحالسب لتاق .جاتحا إو
 لتاقلا ىلع يأ ةاععبلا شاع فأ 5

 ؛هقرتسي نأ هل سیلو «هب عفدني هرش نأل ؛هسبح ءاش نإو «ممب قحليو تلفني الكل هلتق ءاش نإ رايخلاب مامإلاف =
 هباحصأ هنم بلط نيح "رتس فشكي ال" :هذ ىلع لوقب دارملا وهو «ءادتبا قاقرتسالا عنمي مالسإلاو ملسم هنأل

 سبح :هلوقو «مهتهبش عطقو كلذب مهتكأف ؟ا:25 ةشئاع نوكت نملف تمسق اذإ :لاقف «مهنيب ءاسنلا مسقي نأ

 مهاومأ نوكتف نولسم مال ؛لام ذحوي الو قف يلع لوق نم رم امل اوبوتي يح مسقت ال يأ مهلا ومأ

 مهيلع درتف اوبوتي نح سبحتف مالسإلا راد يف موكل ؛رادلاو مالسإلا :نيتمصعلاب نيموصعم مهسفنأو
 (حتف) ١ مد :قئاقحلا نييبت] .عامجإلاب

 الا لاقو ياوجاتحا ا lt كوملسملا ê تأ م هيلز ةراشإ جايصلالا EE و

 ةرصبلاب هاا شب حالسلا مس هج انلع نأ :انلو «هانضرب الإ هب عافتنالا زوج كاف «ملسم لام هال ؟زوخج ذل

 .ةجاحلا دنع لداعلا لام يف كلذ لعفي نأ مامالل نألو ؛كيلمتلا ال ةجاحلا ةمسق تناكو

 ا هير الأ اه ضا مك لاف كس اقر ريقي كاوتش ىف اغرق 286 هللا ل وسو دعا انك

 عاركلاو عمهاوم 0 وهل اهسيح اهيلإ ا وحاتم ل نإ و ةحجاحخلا دنع ىلوألا قيرطلاب يغابلا لام يف زوجيف

 ناك ولو «هبحاصل عفنأ هعيب ناكف ةميقلا غلبت دقو ةقفن ىلإ هحايتحال ؛رسيأ هنأل ؛هنمث سبو عابي ليخلا ي 3

 نأل ؛مهلاومأ ذحأ الو ءيهقاقرتسا زوجي ال يح ىغبلا لهأ مكح مهمكحف «لاتقلا ىلع مونيعي ةمذلا لهأ مهعم

 (حتف ءصلختسم) ٠٤٤۸/١ ٤٤۹[ :قئاقحلا زمر| .هب ضقتني ال مهدهع
 ةاغبلا ضعب لتق اذإ يأ :خلإ هلثم غاب لتق نإو (ط) .مهلاومأ رئاسك مهليخ سبح كلذ ىلإ جتحي م نإو :مهليخو
 «ةعنم. الإ هءافيتسا نكمي ال هنألف ؛صاصقلا امأ «ةيدلاو صاصقلا نم ءىش لتاقلا ىلع سيلف مهيلع انرهظ مث مهضعب

 يف لتقلاك الام هدعب ابجوم بلقني مل بحي ١ ال صاصقلا نأاف ؛ةيدلا امأو ءلتقلا ةلاح مهيلع مامالل ةيالو الو

 عاطقنال صاصقلا طقس برحلا راد يف رخآلا نينمأتسملا دحأ لتق اذإ نعي [4 45/١ :قئاقحلا زمر|.برحلا راد

 ام فال :ةهتنضع ط وقس بح وی هيا برخلا راد ملسملا ل وحد ذا ؛ةمصعلا ءاقبل ةيدلا 2 ةنكل عمامإلا ةيال و

 (حتف .يويع) .أظَحت 0 ادمع لتقلا ناک عا وس عةمصعلا مدعل ؛ء يش بكي نأ عاب لتف اذإ

 هيععط) .مدلا حابم هنوكل ةيدلاو صاصقلا نم :ءيش بجي مل .ههركسع يف رخآلا يغابلا يأ :هلثم

 .ادمع رضملا ل اهأ نم رخخأ الحر ئأ : هلثم



 ةاغبلا باب ۲۹۱۹ داهجلاو ريسلا باتك

 .هثرو ّدح ىلع انأ :لاقو غاب هلتق وأ اياب لداع لتق نإو هب لتق رصملا ىلع رهظف
 هاوعد ىلع رضاو لداعلا لتاقلا يرصملا ي 5 هيلع لدعلا لهأ بلغ يأ

EE U EEE EEE SES REESE E REE HAS E EEE ERS <زد ز EE E 5 0-8 

 مهتيالو لاح ايرصم الحر يرضم لتقف مالسإلا لهأ راصمأ نم رصم ىلع ةاغبلا بلغ اذإ ن: یلخ ریش

 ‹صاصقلا هيف يرجيف دمع لتق هنأل ؛اصاصق لوتقملا ببسب لتاقلا لتقي هنإف رصملا كلذ ىلع انرهظ مث ادمع

 نأل ؛رضملا كلذ نع مهماكحأ ءارج لبق لدعلا لهأ مامإ مهجرخأ يح مهماكحأ اورج ملو اوبلغ اذإ اذهو

 مهماكحأ هيف اورجأ اذإ امأ ءصاصقلا بجيف هيف هماكحأ يرجتف رصملا نع عطقنت مل لدعلا لهأ مامإ ةيالو

 ةيالو عطقني ماكحألا ءارحإ دعب نأل ؛ةرخآلا باذع لتاقلا قحتسي نكلو «ةيد وأ صاصق نم ءىش بحي مل

 (صلختسم «حتف) [4 48/١ :قئاقحلا زمر] .مامإلا
 يف لداعلا يغابلا ثروو «ىلوألا ةلأسملا يف . يغابلا لداعلا ثرو يأ ] :هثرو .انأو هلتق يغابلا يأ :انأ لاقو

 يف لتاقلا ناكو ءالداع يغابلا لتق وأ ءايغاب لداع لتق اذإ يأ [(نيع) .عامجإلاب ىلوألاو «ةيناثلا ةلأسملا

 .'قحلا ىلع نآلا انأو تلتق نيح قحلا ىلع تنك" :يغابلا لاقو ألا وأ معلا وأ نبالا لثم ءاثراو نيتروصلا
 ؛نمضي الو «هب مثأي ال «هلام وأ يغابلا سفن فلت اذإ لداعلا نألف ؛لوألا امأ «نيتروصلا يف لوتقملا لتاقلا ثرو

 مهلتق راصف «ةيآلا (٠:تارححلار يغب يعل ولتاقفط :ىلاعت هلوقل ؛مهاتقب انرمأ دقو «ةمصعلا لطبت ةبراحلا نأل

 «حابم لتقب طاني الف ءروظحم لتق ءازج ثرإلا نامرح نأل ؛ثرإلا نامرح بحوي الف «برحلا لهأ لتقك قحب

 .عامجإلاب اذهو
 عفد قح يف حيحصلا ةلزنمب دسافلا ليوأتلاو ءاندنغ نمضي الو مثأي ءلداعلا لتق اذإ يغابلا نألف ؛ةيناثلا امأو

 قحتسم ثرإلاو «نامرحلا هب بجي مل «نامضلا هب بجي مل اذإو «برحلا لهأ ليوأتك ةعنملا هيلإ تمض اذإ نامضلا

 «ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو ءقح ريغب لتق هنأل ؛ثري ال :فسوي يبأ دنعو ءامهوق اذهو «ةبارقلاب
 .نامرحلا هب بحوت الف ءنامضلا هب طقسي هنأ ىرت الأ ,قحب التف نوكي ,"قح ىلع انأو هلق :لاق اذإ هنأ ؛امهلو

 نع فلتأ هنأل ؛عوضوم وه نآرقلا ليوأتب قيرأ مد لك نأ ىلع اوقفتا ةباحصلا نأ يرهزلا ىور ام :اضيأ امو
 اوفلت ام برحلا لهأ نمضي ال اذهو «عفدلا قح يف ةعنم هيلإ تمض اذإ حيحصلاب قحلم هنم دسافلاو «دساف ليوأت

 هللا صع نمو :ىلاعت هلوقل ؛ةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعملاب نيملسملا ءامد نولحتسي جراوخلا نأ هنايبو ءانيلع

 عفد قح يف ربتعا نكل ءادساف ناك نإو اذه مهليوأتو (*:نجلا) ©اهيف َنيِدلاخ منهج ران هل ناف هَلَوُسَرَو

 راد لهأ نم مهنأل ؛نونمضي ممإف ؛مازهنالا دعب وأ ةغنملا روهظ لبق امأو «ةعنملا ءلاح يف اوفلتا اذإ «نامضلا

 ن حف «صلحتيس) ماسالا
 ىلع انأو هتلتق" :الداع لتق يذلا يغابلا لاق ول يأ [(نيع) . لاب ىلع تك افا هتلتق :يغابلا] :خإ لاق نإو

 (حتف) .نامرحلا مزليف «نامضلا بجي نالطبلاب رقأ اذإ هنأل ؛اعامجإ لوتقملا نم ثري ال "لطاب



 ةاغبلا باب ۲ 15 داهجلاو ريسلا باتك

 .ال مهنم هنأردي مل نإو «ةضفلا لهأ نم حالّسلا عيب هركو .ال لطاب ىلع انأ
 ةنتفلا لهأ نم يأ يرتتملا يأ ملعي ل نإو يأ

 ( نیم او ی رجب لیاقت اسو یال ترب الاى :لطا
 الأ ,ةعنصلا نودب هب لتاقي ال هنأل ؛ديدحلا عيب ال «ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ؛حالسلا سفن عيب هركي امنإو :ةركو

 كيدلاو حوطنلا شبكلاو ةينغملا ةيراجلا عيب اذك و «هعيب هركي ال فزاعملا هنم ذختي يذلا بشخلاو ريصعل ا نأ ىرت

 رو ل ديد نأ ES ged كىملا اغإو ؛ةركنم تسيل اهنيع نأل ؛ةرايظلا ةمامحلاو لتاقملا

 نذل کا ديلا لامست نوغرفتي ال يغبلا لهأ نأ قرفلاو .يغبلا لهأ نم م هوزاجأو «برحلا لهأ نم هعيب

 نأ رهاظلا مث :lio 41 :قئاقحلا ا برحلا لهأ فاالخب ىهعمج قيرفتب و أ ةبوتلاب لاورزلا تفرش ىلع مهداسف

 فضلا لاق ولف كلذ مهرجأ وأ ؛مهراعأ وأ هب مهل ىصوأ وأ مه كبش و ول كلذك مكحلا لب «ديقب نسيل عيبلا

 (حتف «ئييع) .ىلوأ ناكل ةعفنم وأ انيع حالسلا كيلمت هركو

 ( ئيع «ط) .ةيصعملا ىلع ةناعأ هنأل ؛وهركاسع يقو :ةنعفلا لهأ

1k(ييع) . ردانلا لود ماكحألا نبي بلاغلا ىلعو چ اصلا لهأل مالسالا ر اد ف 3 ةبلغلا نأ ؛عيبلا هرکی ال يأ  



 طيقللا ماكحأ اار فشلا تا

 طيقللا باتك
 هماكحأ نايب يق يأ

 5 هثراإك لاملا تيب يف هتقفنو رح رد ,عايضلا فيخ نإ پکو ‹هطاقتلا ا
 هعايض فخي مل نإ  بحتسا ي

 هلهأ هحرط يح دولومل مسا :عرشلا يفو ؛ةغل ضرألا نم عوفرم ءيشل مساو لوعفم نعم ليعف وه] :طيقللا باتك

 ءالخإ وهو «هريغ يف نعمل عرش ريسلا نأ نيباتكلا نيب ةبسانملا [(نييععط) .انزلا ةمدق نم ارارف وأ ةليعلا نم ًافوح
 سانا اًيحأ متاكف هاي نمو :ىلاعت هللا لاق ؛لاملاو سفنلا ءايحإل عرش ةطقللاو طيقللا ذحأو «داسفلا نع ملاعلا

 امل هلآم رابتعاب هب يمس امنإو «لوألا نع رخأف ءروصلا ضعب يف بودنم اذهو «ضرف لوألا نأ الإ (©؟:ةدئاملا) «اعيِمَحج

 (حتف).طقلي نأ ضرع ىلع هنأل ؛ذوبنملا يبصلا ىلع بلغ مث «ضرألا نم عفري ام :ةغللا يف وهو .طقلي هنأ
 ءايحإ نم هيف امل ؛ةيرق وأ رصم يف ناك نأب كالهلا مدع هنظ ىلع بلغ نإ طيقللا ذخأ بحتسا يأ :هطاقتلا بدن

 طقتلملا نظ ىلع بلغ نأبإ :عايضلا فيخ .ةيافك ضرف هطاقتلا :ةثالثلا دنعو «مناغ هزرحمو مثأ هعيضمو «سفللا

 لب هقلطم فوخلاب دارملا سيلو «هيلع كالحلا طقتلملا فاح نإ طيقللا طاقتلا بجو يأ [(نييعيط) .طيقللا كاله

 عيضي هنأ هنظ ىلع بلغو «كلاهملا نم اهوحنو رعب وأ ةعبسم وأ ةزافم يف هدحو نأب نظلا ةبلغ ىلإ ىقترا فوح
 (حتف) 450/١[ :قئاقحلا زمر] .نيع ضرف هعفر :ةثالثلا دنعو «هنع كالهلل ًاعفدو هل ةنايص هعفر بجيو
 رابتعاب ارح نوكي اهيف ناك نمف ؛مالسإلا راد رادلا نألو ؛مدآ يب يف لصألا هنأل ؛رح طيقللا يأ :رح وهو
 .بأ هل فرعي ال اهنم دلو دوحول همأ فذاق دحي الو ءدحي هفذاق نإ تح هماكحأ عيمج يف رح وهو ءلصألا

 45٠/١[ :قئاقحلا زمر]
 «بيرق الو هل لام ال جاتحم زجاع هنألو ؛ر# يلعو رمع نع يور اذك لاملا تيب يف طيقللا ةقفن يأ :هتقفنو

 نوكي طقتلملا هيلع قفنأ ولو «بيرق الو هل لام ال يذلا دغقملاك راصف هلثم ىلإ فرضلل دعم لاملا تيب لامو

 رمأ درحب مث ءاي طيقللا ىلع عجريف «هيلع قافنإلاب يضاقلا اهرمأي نأ الإ مازلإلا ةيالو هل سيل هنأل ؛اعربتم
 عحري ال حصألا يقو «هيلع عجري هنإف «هرمأب صخش نع انيد صخش ىضق اذإ امك عوجرلل يفكي يضاقلا
 عحري الف «بيغرتلاو ثحلل نوكي دق رمألا قلطم نأل ؛هيلع عجريل هيلع قفني هنأب هل حرص اذإ الإ رمألا درجمت

 (حتف) 45٠0/١[ :قئاقحلا زمر] .لامتحالاب هيلع
 نوكي امك يأ ] :هثراك (ط «حتف) .هلام يفف الإو لام هل نكي ملو هطاقتلا ىلع طقتلملا نهرب نإ :لاملا تيب يف

 هثرإ نوكي امك يأ [(صلختسم ؛ييع) .هيف هثاريم عضوي ثراو هل سیلو الام كرتو تام نأب لاملا تيب يف هئرإ
 هؤالوو «ناطلسلا وه امنإ هسفنو هلام يف هيلو نأ ىلإ ءامإ هيفو «منغلاب مرغلا نأل ؛الام كرتو تام اذإ لاملا تيب يف
 تيبل أطخ دحأ هلتق ول هتيد نأ امك لاملا تيب يف هتيانج لقع اذكو «زاح طقتلملل يضاقلا هلعج ولو «لاملا تيبل

 (حتف «ئيع) .حلصلا الإ هل سيل :فسوي وبأ لاقو «ةيدلا ىلع حلصلاو صاصقلا مامإلل دمعلا يقو «لاملا
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 فص و تاو .ن - نمو دحاو نم هبسن تبثيو .دحأ هنم هذخاي الو هتيانجو

 210011111111121 يمذ نمو هب قحأ وهف هب الع امهدحأ
 فضا ولا يعدملا ي طيقللاب ةعلسو ةماشك

 طقتلملا نم طيقللا ذحأي ال يأ :هنم هذخأي الو (سم) .لاملا تيب نم ذخؤي هتيانج لقع اذكو يأ :هتيانجو

 هل سيل هريغ ىلإ وه هعفد ولو «هنذإب الإ هنم هعزتني نأ هريغل سیلو هظفحي قحأ ناكف ؛هيلإ تقبس تفس هديل تعا

 هنأل ؛مرحي نأ يغبنيف هطاقتلا دعب هحرط امأو 451/١[ :قئاقحلا زمر].هقح طاقسإب يضر هنأل ؛هدرتسي نأ

 (حتفو يييع) .هيلع ناك اه ىلإ هدر كلع الف هظفح هطاقتلاب هيلع بحجج ۾

 تبث «هنبا طيقللا نأ عدم ىعدا اذإ يأ ا هبسن تبثيو (ط) .طقتلملا ىلإ يضاقلا هعفد هذحأ ولو ارهق :دحا

 ناست اذه و «جراخلا نم هب وا وهف كىسى عدا إف ع ةببسل طقتلملا عادي , اذا اذهو «ها وعد د رجم كنم كىس

 نأل ؛هعفني ام يببصمل نا ةنأ :ناببكحتيالا ةخ و .طقتلملا قح لاطبإ نمضتي هنأ ؛ ىعدملا لوق لبقي ال نأ سايقلاو

 عددي 1. ادا ةدي لطبتف ءطقتلل نم ةد هيلع ر كڭىستىئ تيب اذإو ءاهمدعب لوريعيو :تفاسنألاب ل ورخامتي سانلا

 (ئيع .حتف « صلختسم) .كي بحاص هنأ ا جراخلاو 5 ناک إو لأ هت وعدف هاعدا إو عهعم طقتلملا

 امهدحأل ححرم الو اعم هايعدا اذإ دحاو نم تبثي امك اضيأ نيلجر نم طيقللا بسن تبثيو يأ :خل !دحاو نم

 ىو وهف لټ 32 ةمالارع امش لأ 1-5 إف سلا ٤ امهئاوتسال امهنبا نوکیف ةماؤاع رك وأ ةديب 0 كيب س

 قنس ق عزانملا مدعل ؛ىلوأ وهف ىوعدلا ٤ ایش دحأ قس ول اذكو «ةمالعلا ةقفا وم یهو ها وعد ىلع رهاظلا ةداهشل

 (حتف) 451/١[ :قئاقحلا زمر| .ىوعدلاب تبثي :بهشأ نعو «ةنيبب الإ هبسن تبثي ال :كلام نعو «ىوعدلا

 نم هبسن تبثي يأ قباسلا مالكلا نونمضم ىلع فطع [نييعدملا نينثالا دحأ يأ ١ جا ا دحأ فصو إو

 ہا يعي وهف طيقللا دسجب يأ هب ةمالع نيثالا دحأ فصو نإو ؛ةيالع امهم دحاو فضي مل نإ هايعدا ني

 هوغ ياك رجا “لا يف لصأ امل ةمالعلاو «ةمالعلا ةقفاومل ا نأ وج ةقفاوملا ةمالعلا بحاص

 ةمهاميسب ۾ فرا :یٰلاعت لاقو ۲(۲ ا: فس وی 2 ميذاكلا - م مشو تقدصضف ق ص دق هضيمق ناك نإ : ىلاعت

 يح دم نكي م نإو ءامهدحأ ةقحليل يجبدملا فئاقلا لوق ىلإ عح ري :يعفاشلا دنعو «اندنع اذهو «(۲۷۴۳:ةرقبلا)

 .دمحأ لاق هبو «هلثم يف فئاقلاب مكح ت هنأل ؛رحآ فئاقف

 ةمالعلا ضعب قفاو نإو :(+<:ءارسإلا) لع هب كل َسِيَل ام ٌفقَت الو :ىلاعت هللا لاق ءكلذب فئاقلل ملغ ال :انلق

 دنع امهل هب يضق ناتأرما تعدا ولو .رابتعالاب رخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيل ذإ ؛حيجرتلا طقس ضعبلا فلاخو

 امهنم لاحم وهو «ةدالولا ةقيقحب قلعتي امهنم بسنلا توبث نأل ؛امهنم دحاول ىضقي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ

 (ط) .اهنم ىوقأ اهضراعي مل اذإ قفاو نإ طيقللاب يأ :هب قحأ (حتف) 431/١[ :قئاقحلا زمر] .لجرلا فالخب
 نأل ؛ًاناسحتسا ملسم طيقللاو هاعدا اذإ يمذ نم هبسن تبثيو يأ دحاو نم :هلوق ىلع فطع :خلإ يمذ نمو

 - تحصف هل راض وهو رادلاب تباثلا مالسإلا لاطبإ:ياثلاو «ريغصلل عفن وهو بسنلا :امهدحأ «نمضتي هاوعد



 طيقللا ماكحأ 1٥ طيقللا باتك

 NTO يع وهو يع نيعو رفتاتلا لمأ قاكأم يف نكبر نإ عفتلم وهو
 طيقللا يأ ةسيئك وأ ةعيب وأ مهنيرقل طيقللا دجوي مل يأ طيقللا يأ

 E oa EE ا ARE AER ESSE لام هعم دجو نإو
 طيقللا عم يأ

 ةسينك وأ ةعيب يف دحو اذإ هنأل ؛"ةمذلا لهأ ناكم يق نكي مل ن" :هلوقب ديقو «هرضي اميف ال هعفني اميف هاوعد =

 ملسم هدجي نأ :لوألا :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا نأ :لصاحلاو .ايمذ دجاولا ناك نإ ايمذ ناك مهارق نم ةيرق وأ

 ءاهوحنو ةعيبلاك رفكلا لهأ ناكم يف رفاك هدجي نأ :يناثلاو هايس كيك کیف هوغو دحسملاك نيملسملا ناكم.ق

 امهيفو «نيرفاكلا ناكم يف ملسم هدجي نأ :عبارلاو .نيملسملا ناكم يف رفاك هدجي نأ :ثلاثلاو .ارفاكأ وكي

 نع ةعام نبا دمحم ةياور يفو «هقبسل ناكملل ةربعلا :' طوسبملا' نم طيقللا باتك ةياور يفف «ةياورلا فالتحا

 وهو «هل عفنأ مالسإلا نأل ؛ربتعملا وهف همالسإل ابحوم ناك امهيأ :ةياور يفو ديلا ةوقل ؛دحاولل ةربعلا :دمحم

 نإو «ملسم وهف نيملسملا يز هيلع ناك نإف .هّيزب مكحي :ةياور فو «ىلعي الو ولعي مالسإلاو هل عفنأ هنأل ؛قفوأ
 (صلختسم« حتف) 451/١[ :قئاقحلا زمر].رفاك وهف رانزلاو بيلصلا وحن رفكلا يز هيلع ناك
 (ئيع) .همأ تملسأ ول امك ارفاك نوكي نأ يمذلل انبا هنوك نم مزلي هنأل :ملسم وهو
 لطبت الف ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأل ؛ارح طيقللا ناكو «هاعدا اذإ دبعلا نم طيقللا بسن تبثيو يأ :دبع نمو
 ارح نوكيو «هبسن تبثي ءاهالوم هقدصف «ةمأ يهو ءيحوز نم يدلو وه :دبعلا لاق ولو .كشلاب ةرهاظلا ةيرحلا

 ؛ليحتسي ال :انلق «نيقيقر نيب ارح دلولا نوكي نأ ةلاحتسال سنس ادع 6کو سو وبأ لاقو وفن دقق

 هاعدا ولو .دبعلا نم ىلوأ اهيف رحلاف هقحل رظنألا وه امل رظني طيقللا ةوعد يقو .هدعبو لاصفنالا لبق هقتع زوجي هنأل
 دنع يمذلا نم ىلوأ ملسملاو .ىلوأ ةرحلا نم يعدي يذلاف «ةمألا نم رخآلاو «ةرحلا هذه نم هنبا هنأ امهدحأ :نارح

 (صلحتسم) [451؟/١ :قئاقحلا زمرإ :ىلوأ يمذلاف ادبع ناك نإو ا ناك اذإ هل عفن ةنأ هنأل ؛ع زانتلا

 .كشلاب لطبت ال ةيرهاظلا ةيرحلاو «رارحألا راد رادلاو ءرح هل دلوي دق دبعلا 7 :رح وهو

 ريغتي ملف «رادلاب هتيرحب مكح هنأل ؛ةنيبب الإ هلوق لبقي مل هدبع طيقللا نأ لحر ىعدا اذإ يأ :ةنيبب الإ قري الو

 رفاكلا ةداهشب هيلع مكحي الف «ديلاب وأ رادلاب ملسم هنأل ؛نيملسم دوهشلا نوكي نأ طرتشيو .ةجحلاب الإ كلذ

 مصخ الو ةنيبلا لبقت فيك :ليق نإف 457/١[ :قئاقحلا زمر] .ةمذلا لهأ عضوم يف هدوجوب ارفاك ربتعا اذإ الإ

 رابتعاب هل مصحخ طقتلملا :انلق ؟هرضي اميف اميسال هنع امصخ نوكي الف هل لوب سيل طقتلملا نأل ؛طيقللا نع

 هاوعد ىلع ةنيبلا ةماقإب الإ هدي قاقحتسا ىلإ يعدملا لصوتي الو اظ هب قحأ هنأ معزيو هنع هعنمب هنأل ؛هدي

 (صلحختسم) .هنع امصخ طقتلملا ناك اذهلف

 ىلع اددشم ناك وأ هتحت وأ هقوف ناك وأ هيلع دودشم لام طيقللا عم دجو اذإ يأ :خلإ لام هعم دجو نإو
 - «قاقحتسالل ال عفدلل يفكي رهاظلا :ليق نإف ءرهاظلل ارابتعا دجاولا نود طيقلل لاملا اذهف ءاهيلع وه هل ةباد



 طيقللا ماكحأ ۲۱٦ طيقللا باتك

 ضبقيو .ةفرح ف هملسيو «ةراجإو عيبو حاكن هيلع طقتلملل د حصي 9 8 ره

 طقناملا ملسي يأ طيقللا ىلع ي دهني ا

 ا هج :انلق «كلذك سيلو قاقحتسالل ةتبثم ةجح رهاظلا ناك رهاظلا اذك هل كلملا تبث ب ولف =

 ارح هتركل كالا لعام وهو هدب ق لال اذهو هكلالا دي ى تركت هلدمألا مث يفدلل وهف ريغلا ىوعد

 دت يضاقلا رمأب هيلع طقتلملا هفرصيف «هنم هيلع قفنيل لاملا اذه عضو هعضو نم نأ ىلع لدي رهاظلا اذكو

 (صلختسم ءييع).ارهاظ طيقللا لام هنأل ؛هرمأ ريغب هيلع هفرضي :ليقو ةعئاض لام هنأل ؛ضعبلا

 (ييع) .ارح هنوكل كلملا لهأ نم وهو هدي يف هنأل ؛طيقلل يأ :هل وهف
 ةبارقلا نم ةيالولا دمتعي هنأل ؛طيقللا ىلع جيوزتلا ةيالو طقتلملل سيل يأ :خإ هيلع طقتلملل حصي الو

 هايحأ دق طقتلملا نإ :ليق نإف .لاملا تيب يف هرهمو ناطلسلا هحكنيف ءاهنم دحاول دوخ و الو ا كلملاو

 هجو :انلق ءامكح ءايحأ وه يذلا قاتعإلاب ايلو ريضي قتعملاك ةيالولا هل تبغي نأ بحوف ةيبرتلاو طاقتلالاب

 ال هيج مل ام طقتلملاو ءامكح كلملا لهأ نو تالت الا اب ماو تیک ن ةيقرلا نأ قرفلا

 لامكب الإ زوجي ال لاملا يف فرصتلا نأل ؛طيقللا لام عيب طقتلملل سيل يأ "عيبو" :هلوقو .امكح الو ةقيقح

 .ريغ ال دجلاو بألا يف دجوي كلذو «ةقفشلا روفوو يأرلا

 نأل نوكي الو يأ "ةراجإو" :هلوقو .كلمي ال نأ ىلوأ طقتلملاف «حاكنإلا كلمت اهنأ عم هلام عم مألا كلمت ال اذهو

 هعفانم فالتإ كلمت اهإف «مألا فالخب معلا هبشأف ءهعفانم فالتإ كلمتي ال هنأل ؛هسفتل ةرجألا ذحأيل هرجاؤي

 فالتإ كلمي ال نم اهكلمي ال ةراحإلا نأ لصاحلاو «ىلوألاب ةراجإلا كلمتف «ضوع الب ةراعإلاو مادختسالاب

 (حتف «صلختسم .ئيع).حصألا وهو «هرحاؤي نأ كلمي الف .هكلمي ال طقتلملاو «ضوع الب مادختسالاب هعفانم

 (ئيع) .كلذ نم ءيش دحوي ملو ةنطلسب وأ كلم. وأ ةبارقب نوكت جيورتلا ةيالو نأل ؛جيورت يأ :ح اكن

 (ييع) .ريغ ال دحلاو بألل نوكي لاملا يف فرصتلا نأل ؛طيقللا لام عيب طقتلملل حصي الو يأ :عيبو

 (ييع٬ط) .حصألا يف طيقللا ةراحإ حصي ال يأ :ةراجإو
 هبيذهو هبيدأتو هعوقت باب نم هنأل ا ,gE عي ةعانص يف يأ :ةفرح يف هملسيو

 هل عفان هنأل ؛ةعنصل ةملس ةيلباق هيف دجي مل نإف ءالوأ ملعلاهملعي نأ :ميتيل ف ليق ام لاقي نأ يغبتي ناكو

 يأ أدتبم "ضبقيو" :هلوقو .هلاح ظفح هيف نوکیف «داسفلاب لغتشي ام ب ال فق ناك اذإ هنأل اقلط

 القاع ناك اذإ هسفنب ريغضلا هكلمي نح ضحم عفن هنأل ؟دحأ ظيقلل بهو اذإ ةبهلا هل ضيفي نأ طقتلملل زوجت

 (حتفو صلختسم) .اهيصوو مألا هكلمتو

 (ئيع) .ضح عفن هنأل ؛هل ةبملا ضبقي نأ طقتلمللف طيقللا بهو اذإ يأ :هتبه ضبقيو



 ةطقللا ماكحأ ۹۷ ةطقللا باتك

 ةطقللا باتتك
 م 0 0 ٠

 اهماكحأ نایب يف يأ

 . . ملع نأ ىلإ فرعو دهشأو .اهبر ىلع اهذريل اهذخأ نإ ةنامأ , ءرلاو لخلا ةظقل
 هنظ ىلع بلغ يأ ةطقللا يأ اهبحاضص ىلع ةظقللا طقتلملا يأ مرحلا ةطقلو 4 ا ا يهو

 - عفرلا وهو - طاقتلالا نم قتشم امهنم الك نإف يوغللا ىعملاو قاقتشالا يف طيقللا لثم يه] :ةطقللا باتك

 دج وي لام :اعرش ةطقللا | (ئيع) .اُهوكس وأ فاقلا حتفو ماللا مضب يهو ىطقتلملا لاملل عوضوم مسا وهو

 سانلا فلتحاو .عفرتو ذخوت يأ ابلاغ طقتلت اهنأل ؛امي تيم «حابم. سيلو «هنيعب كلام هل فرعي الو «قيرطلا يف

 مارح كلذو «هبحاص نذإ ريغب ريغلا لام ذحأ هنأل ؛اهعفري نأ دجاولل لحي ال :نولوقي ةلزتعملاف ءةطقل دجو نم يف

 ن اهلطي اإ اهبحاص نال «لصفأ كرتلاو اهنا هلا لع :لرق تاك نيعباتلا ةا نف نيمدقتملا لضعيو ءاعرتت

 ؛اهكرت نم لضفأ اهعفر نأ :ءاهقفلا ةماع دنع بهذملاو ءاهبحاص اهدحو اهكرت اذإف ءهنم تطقس يذلا عضوملا

 .اهكلام نع اهمتكيف «ةنئاح دي اهيلإ لصي نأ نمأي ال اهكرت ول هنأل

 نمأي ال ناك اذإو «هسفن ىلع نمأي ناك اذإ اهعفري نأ هل لضفألاف ءةطقل دحو اذإ :"يواحطلا حرش" يف لاقو

 بجي :لوق يف يعفاشلا دنعو ءبجي اهعايض فاح اذإو «بجي الو ةطقللا عفر بدني هنأ :لصاحلاو .اهعفري ا

 (حتف «صلختسم «ئيع) .انع ةياور وهو ءاهكرت بدني كاسر دمع نسو الطف

 اذه ىلع ذحألا نأل :خإاهذخأ نإ .بلطلا دعب عنملاب وأ يدعتلاب الإ اهنمضي الف ءطقتلملا دي يق يأ :ةنامأ

 هنذإ ريغب ريغلا لام ذحأ هنأل ؛عامجإلاب نمضي هسفن اهذخأ هنأ رقأ ول هنأل ؛هب ديقو ءاعرش هيف نوذأم هجولا

 .عراشلا نذإ ريغبو

 [(ط) .يلع هولدف ةطقل دشني هومتعمس نم :لوقي نأ هيفكيو «كلاملا ىلع اهدريل اهذحأ هنأ كلذ ىلع] :دهشأو

 وهف متكي الف اهبحاض ءاج نإف ءاهءاكوو اهضافع ظفحيل لدع يوذ دهشيلف ةطقل دحو نم" :#تع هلوقل

 طرتشي ال :فسوي يبا نعو «ةحام نب او دما هاوز :"ءاشي نم هيتؤي هللا لام وهف اهبحاص عجي مل ن إو ءقحأ

 داهشإلا نأل ؛دمحمو ةفينح يبأ دنع نمضي دهشي مل ولو ؛ةثالثلا تلاق هبو .كلاملا نذإب اهذخأ ول امك داهشإلا

 .هيلع ةجح هرارقإ نأل ؛دهشي مل نإو نمضي ال هيلع اهدريل اهذخأ هنأ اهبحاص هقدص ول يح دحاجتلا يفنل

 اذإ امك «قافتالاب نمضي الف اهيلع ةملظلا نم فاخو «طاقتلالا تقو ادحأ دج مل نأب داهشإلا هنكمي مل اذإو

 يلع هولدف ةلاض دشني هومتيأر نم" :لوقي نأ داهشإلا ةيفيكو ءاهعضوم ىلإ اهدر مث اهفرعو ذحألا دنع دهشأ
 (صلحختسم « حتف) 4584/١[ :قئاقحلا زمر|.رثكأ وأ ةدحاو ةطقللا تناك ءاوس

 يأ [(نييع «ط) .دحاسملاو عراوشلاو قاوسألا يف اهدجو ثيح اهيلع طقتلملا ىدان يأ ديدشتلاب] :فرعو

 ريدقت يف تاياورلا تفلتعاو كلذ دعب اهبلطي ال اهكلام نأ هنظ ىلع بلغي ةدم ىلإ اهف اهفرعي نأ طقتلملا ىلع بجي

 - «ادعاضق ةرشخ تناك تإو:ءامايأ اهفرغ مهارذ ةرشع نم لقأ تناك نإ هنأ :ةفينح يبأ نع دمحم ىورف «ةدملا



 «كلامو يعئاشل لوق وهو عريثكلاو لياقلا نيب ليصفت ريغ نم لوحلاب "لصألا" يف دمحم هردقو ءالوح اهفرع =
 نتا لا ةرشعلا قوق ايفو الج اهفرعي اذعاضف مهرد يئام تناك نإ اأ ةفينح يبأ نع نسما ىورو

 ءاهئاكم اه قدصت اهوحنو ةرمت تناك نإو ءاموي مهرد يقو «مايأ ةثالث مهارد ةثالث فو ا ةرشعلا فو .اريبش

 روشقو ةاونلاك اهبلطي ال اهبحاص نأ ملعغي اعيش ةطقللا تناك اذإ :"ةيادهلا" قو .اهناكم اهلكأ اجاتحم ناك نإو

 نم كيلمتلا نأل ؛هكلام كلم ىلع ىقبي هنكل «فيرعت ريغ نم هب عافتنالا زوجيو عا قاق نك هلال

 (صلختسم) [غههر١ :قئاقحلا رمر] .حصي ال لوهجلا

 فيرعتلا دعب اهبحاص ىج مل اذإ ةطقللاب يأ :قدصت (ط) .رامثلاو ةمعطألاك تيقب نإ دسفت اإ وأ :اهبلطي ال
 .طقتلملا اه قدصت ام دعب ةطقللا بحاص يأ :امّير ءاج (نيع) .اهبحاصل رفظلا ءاجر اهكسمأ ءاش نإو

 ةمئاق تناك نإو «ةكلاه تناك نإ ةيكسملا وأ طقتلملا نم نامضلا لح أيا عاش إو يأ | :خإ نمض وأ هدفن

 قدصتلا ىضمأ ءاش نإ رايخلاب وهف ةطقللاب طقتلملا قدصت ام دعب ةطقللا بحاص ءاح رذإ يأ |[ (نيع) .اهذخأ

 ةدصت ناك ءاوس هنذإ ريغب هلام ف فرصت هنأل ؛طقنلملا نمض ءاش نإو .طقتلمللف الإو باوثلا هلف ىضمأ نإف

 نذإب قدصت دقو هنمضي فيك :ليق نإف [4 55/١ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا يف هرمأ ريغب وأ يضاقلا رمأب طقتلملا

 لوانتك نامضلا نود مثإلا طقسي نذإلا اذه لثعو «كلذ هيلع بجوي ملو قدصتلا هل حابأ عرشلا :انلق ؟عرشلا

 هقحلا ام طقتلملا ىلع ريقفلا عحري الو .هنذإ ريغ نم هسفنل هلام ذحأ هنأل ؛ريقفلا نمضي نأ هلو «ريغلا لام رطضملا

 اهذحأ ةمئاق تناك نإو «هدي يف نيعلا تكله اذإ اميف ريقفلا نيمضتو .ريقفلا ىلع عجري طقتلملا الو نامضلا نم

 (صلختسم «ٰييع) .هلام نيع دحو هنأل ؛ةقدصلا ضع مل نإ اهبحاص

 ءارحصلا يف اهكرت :يعفاشلاو كلام لاقو «سرفلاو منغلاو رقبلاو ريعبلا طاقتلا زوجي يأ :ةميهبلا طاقتلا حصو
 اهعم كإف ءاهوعد امو كلام" 1 اباإلا ةلابض نع لئس اا ل هلوقل مل ؛راغصلا نود نا ويحل نم رابخلا يأ لضفأ

 ريغلا لام ذحأ يف لصألا نألو ءملسمو يراخبلا هاور "اهر اهدجي يح رجشلا لكأتو ءاملا درت ءاهؤاقسو اهؤاذح

 مهوتي هنكلو ؛عايضلا لقي اهسفن نع عفدي ام ةميهبلا عم ناك اذإف «عايضلا فوح دنع يه امنإ ةحابإلاو «ةمرحلا

 او باا

 و دنا يبلع لومح ثيدحلاو 2 لاومأل ةنايبص اهفيرعت و اهذخأ .ىحتسفا اهغعايض مهوتي ةطقل اتو

 يف اهلهأ اهيبسي باودلا دالبلا ضعب , يف نأل ؛اهک رتب هلثم يف لوقن نحو «عءيش ۾ اک کک ی

 اذه ىلع كلديو «ةلاحلا هذه لثم يف اهطاقتلا يف ةدئاف الو «مهتجاح تقو اهوكسميف «اهيلإ اوجاتحي يح يراربلا

 - اهسمي ال «جتانت ةلبؤم البإ ك رمع نمز يف لبإلا لاوض ناك :لاق باهش نبا نع "ًأطوملا" يف كلام هاور ام



 ةطقللا ماكحأ ۲۱۹ ةطقللا باتك

 ولو .انيد نوكت يضاقلا نذإيو «ةطقلل لاو طيقّللا ىلع قافنإلا يف عّربتم وهو
 طقتلملا يي 5

 ETT لدا ن اقر نم اهعسر .اهعاب الإو .اهيلع قفنأو اهرجآ عفن اه ناك
 نه ي ىلإ يضاقلا يأ ةطقللا ةميهبلا يأ

 حصي ال :دمحأ دنعو ءاهنمث ىطعأ اهبحاص ءاج اذإف :ءعابت مث ءاهفيرعتب رمأ هذ نامثع نامز ناك اذإ يح دحأ =

 (حتف «صلختسم)[ ٠٠١/١ :قئاقحلا زمر].منغلا يف حصي :هنعو ؛لكلا يف طاقتلالا

 امهيلع لضفتم وهف مكاحلا نذإ ريغب ةطقللاو طيقللا ىلع طقتلملا قفنأ نإف يأ نسحم يأ :خلإ عربتم وهو
 ءاهتمذ ىلع باجيإلا يف هل ةيالو ال هنأ عربتلا هجو .قفنأ ام لجأل اهر نم اهعنمي نأ هل نوكي الو «هب عجري الف
 مكاحلا نذإ ريغب :طيقللا ىلع (حتف) 457/١[ :قئاقحلا زمر].نيدملا رمأ ريغب هريغ نيد ىضق اذإ امك راصف
 (ط) .ةطقللا بر ىلع الو ربك اذإ طيقللا ىلع هب عحري الف
 كلذ ىلعو «ربك اذإ هيلع هب عجريف طيقللا ىلع انيد كلذ ناك مكاحلا نذإب اهيلع قفنأ ولف يأ :يضاقلا نذايو
 ّىح قافنإلاب طقتلملا يضاقلا رمأبو «كلاملا نذإك هنذإ راصف «هل ارظن بئاغلا لام يف ةيالو يضاقلل نأل ؛ةطقللا

 ءاهبحاص ىلع ةقفنلا باجيإل لاتحيف هدي يف ابصغ نوكت نأ لمتحي هنأل ؛حيحضلا يف هدنع ةطقل اهنأ ةنيبلا ميقي
 يغبني :رفعح وبأ هيقفلا لاقو .اهبحاص ةبيغ عم لبقتف «لاحلا فشكنيل يه امنإو ءاضقلل تسيل ةنيبلا هذهو

 «هنع عقي ام ردقب ةثالث و أ نيموي اهيلع قافنإلاب هرمأي امنإو «ةنيبلا ةماقإ نع زجع نإ طقتلملا فلحي نأ مكاحلل

 وأ ربك اذإ عجريف ةطقللا بحاص ىلعو طيقللا ىلع :انيد نوكت (حتف «ئيع) .رهظل ارضاح كلاملا ناك ول هنإو
 (ط) .ءاج اذإ ةطقللا بر ىلع

 المج وأ ارامح وأ ًالغب تناك نأب اهطقتلا يلا ةميهبلا ةراجإب لصحت ةعفنملا تناك اذإ يأ :عفن اه ناك ولو
 مازلإ ريغ نم كلاملا كلم ىلع نيعلا ءاقبإ هيف نأل ؛اترحأ ناسا «ةدم ىلإ يضاقلا اهرجآ ءاهوحنو

 نأ فاخو عفن اهل نكي مل نإو يأ [(ط) .اهنمث ظفحب رمأو ةطقللا يضاقلا يأ ] :اهعاب الإو .هيلع نيدلا
 رهظي ملو ةدملا نم ىري ام ردقب اهيلع قفنأ هج يحوي ال ارا وأ اھ نتا" أب ا قرش
 يف نيعلا ماقم موقي نمشلا مث ءاهتميق لصأتست رارمتسالا هجو ىلع ةقفنلا نأل ؛ةميهبلا عاب ةدملا هذه يف اهكلام

 نأ هيلع فاخي هنأل ؛رحوي ال هنأ الإ ةظقللاك اذه ىف قبآلاو .هدي ىف ةنامأ هنوك قو «هب قدصتلاو فيرعتلا

 (ئيع) .ةحلصملا نم كلذ يف امل امترجأ نم :قفنأو (صلختسم) 455/١[ :قئاقحلا زمر] .قبأي
 يلا ةقفنلا هنم ذحأي يح هنم اهعنمي نأ طقتلمللف ؛طقتلملا نم اهبلطو ةطقللا كلام ءاج اذإ يأ :اّير نم اهعنمو

 طقسيو نا ید ا ر يسب يبا اک هاهو ؛اهيلع قفنأ

 سبحلا لبق كله ولو «لكو ملا ىلع هب عجري نأ هل ء«هسفن لام نم دقن اذإ ءارشلاب ليكو لاك سبحلا دعب كله نإ

 هرايتخا دنع نهرلا ةفص ذحأي امنِإو ؛ةقيقح هب هل قلعت ال هنأل ؛طقسي هدعبو «لكوملا ىلع هل بجو ام طقسي ال

 (نييع «صلختسم) .هيف هسبح اع. كلهيف «سبحلا



 ةطقللا ماكحأ ا ةطقللا باتك

 عفتنيو . .ربح الب عقلا لح اهتمالع نب ناف ةن الب اهيعّدم ىلإ اهعفدي الو .ةقفنلا
 ءاضقلا يف يف ىضاقلا ن هدف طولا رك ذ ناب یعدملا يأ هل اها يعدي نم يآ ةطقللا طقتلملا يأ

 .ءارقف ول هدلوو هتحح ور و هيَبأ ىلع خضو .يبنجأ ىلع قدصت الاو ءاريقف رآ اه

 ريبكل طقتلملا سوبا قا قدصتلا 55 نجا ريمف يأ

 ني ةفاقإ ةليب اري نأ د هلاب (ئيع) .قبآلا لعح هبشأف حيحص نيد اذه نأل ؛اهيلع قفنأ ىلا :ةقفنلا

 اهعفدي مل هل ةطقللا نأ ىعداو لحر رضح اذإ يإ :خإ اهتمالع نيب نإف (ئييع) . يعدملا ىلع ةنيبلا' : الع هل وقل

 ةنيبلا مقي مل و ةطقللا ةمالع ىعدملا ركذ نإف 'يعدملا ىلع ةنيبلا' :ع هلوقل ؛ةنيبلا يعدملا ميقي نح هيلإ طقتلملا

 لح هنسو هسنجو همساو دبعلا ةيلح وأ اهنسو ةبادلا هبش وأ اهئاكوو اهئاعوو اهددعو مهاردلا نزو ىمس نأب

 .ءاضقلا يف كلذ ىلع ربحي الو يعدملا ىلإ اهعفدي نأ طقتلملل

 اهضافع فرعف ءاهبحاض ءاج نإف :اكتلع هلوق نم ملسم ىور امل ؛اهعفد ىلع ربجي :كلاهو يعفاشلا لاقو

 هيلعو عدم هنأ :انلو «عفدلا ىلع ربجيف بوحولل وهو رمأ اذهو "كل يهف الإو :هايإ اهطعأف ءاهددعو اهئاكوو

 لام هيلع ىفخيو «هريغ لام ىلع فقي دق ناسنإلا نأل ؛ديلا ىلع الو ؛كلملا ىلع لدت ال ةمالعلاو ءانيور امل ةنيبلا

 هبو «ةحابإلا هب داري دق رمألا نألو «رابخألا نيب اقيفوت زاوحلا ىلع لومحم هاور امو ءامي ةربع الف هسفن
 (حتف «صلختسم) [4 51/١ :قئاقحلا زمر| .لوقن
 ام دعب امي عفتني نأب ساب الف اريقف طقتلملا ناك ولو يأ[ (ئيع) .نيبناحلل ًارظن كلذ يف نأل] :ًاريقف ول امي عفتنيو

 نإو «نيبناجلل رظنلا قيقحت نم هيف امل هنودب :ليقو «رثكألا دنع يضاقلا نذإب عافتنالا اذهو «فيرعتلا ةدم اهفرع

 اميف هد بعك نب يبأ ثيدح يف ع هلوقل ؛يغلل اه عافتنالا زوجي :يعفاشلا لاقو ءا عافتنالا خي مل ًاينغ ناك

 . اح عتمتساف الإو «هايإ اهطعأف ءاهعاك وو اهئاعوو اقدعب كربخي دحأ ءاج نإف ءاهفرغ" :دمحأو ملسم هاور

 ؛ةضورفملا هقدصلا هبشأف يغ يلع نوكي ال قدصتلاو "هب قدصتيلف اهبحاص تأي مل نإف" :تفع هلوق :انلو

 وأ هلام ةلقل وأ هيلع نويدل امإ «هرقف فرع لع هنأ زوجيف ءلاح ةياكح هنأل ؛ءنو یا تی و اح ذل یر

 هنأ فرع ا هنأ لمتحيو «ضرقلا ليبس ىلع مامإلا نم اندنع زئاج كلذو «هب عافتنالاب ةع هنم اند مري

 (صلختسم) [45/8 2451/١ :قئاقحلا زمر|].يبرح رفاك لام يف ناك

 يمذل اهنأ ملعي نأ الإ انيور امل ؛ءارقفلا ىلع امب قدصت رفا وف نكي م نإو يأ : يبنجأ ىلع قدصت الإو

 وأ هاوبأ وأ ايبنجأ ريقفلا ناك اذإ ام نيب :قدضتلا ف قرف ال يأ لإ :خلإ هيوبأ ىلغ حصو .لاملا تيب يف عضوتف

 وأ هبيرق وأ وه نوكي نأ نيب جات الف ءرقفلا وه حيبملا نألو ؛ثيدحلا قالطإل ؛ريبكلا هنبا وأ هتجوز وأ همأ

 (حتف «صلختسم «ييع) .جاتحم ىلع قدصتلا وهو «لكلاب دوصقملا لوصحب يبحأ
 (ييع.ط) .جاتحم ىلع قدصتلاب دوصقملا لصحف رقفلا وه حيبملا نأل ؛ءارقف ءالؤه ناك ول يأ :ءارقف ول
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 قالا بانك
 یک نايب يف يأ

 : نم لقأ هتميق ولو امهرد نوعبرأ هلف رفس ةدم نم هدر نمو هيلع يوق نإ بحأ هذخأ
 هال وم 1 ةذر ا ذحألا ردق يأ كالا ا 0 لضفأ يأ قبالا يأ

 خسنلا ضعب فو «ل |اوزلا ضرع ىلع راص ام دعب لاملا ءايحإ اهيف نأ ثيح نم نيباتكلا بسانت :قبالا باتيك

 .كرحيو اع عنمو برضو عمسك دبعلا قي : سوماقلا فو كلا 5 شک قبأ ردصم « قابإلا باک

 (ٰييع« حتف ) .هالوم ىلع درمتملا دبعلا وه قبالاو ‹ ىفختسا وأ لمع دك الو فروخ الب بهذ :باکک اقابإ و

 هغقد ءاش نإو يلع ردقي ناك نإ هسفنب ظفح ءاق نإ رايخلا .دخآلل مث ءلاملا ءايحإ هيف نأل :بحأ ةلحأ

 «لاملا تيب نم هيلع قفنيو «هل اريزعت دبعلا سبحي مامإلا مث «ةنيبلا ةماقإب الإ هنم هلبقي ال هيلإ هعفد اذإف ,مامالل

 :فالذك لق لاضلا لعأو غم هو ىلا هعاب هبحاص ئجي ملو ةدملا تلاط اذإو «هكلام ىلع انيد اهلعجيو

 قحتسي ال هنأل ؛هسبحي ال مامإلا ىلإ هعفر اذإو «هكلام لزنم ىلإ قيرطلا لض يذلا وه لاضلاو «ىلوأ هكر ت :ليقو
 يوق نإ (حتف) [ 45/١ :قئاقحلا ا نم هيلع قفنأو ءهرجآ ةعفنم هل ناك نإو «قبأي الو ريزعتلا

 (ئيعيط) , هسفنل زو نإ مارح و ۾ .هعابض فاح لإ بحجاو ذحألاو هتيلام ءايحإ ةبف نأ ؛قبألا اک يأ :هيلع

 هالوم ىلإ هب ىتأو ؛قبآلا ذخأ نم يأ [(نيعءط) .لعجلا قحتسي نمم وهو هالوم ىلإ قبآلا يأ ] :خإ هدر نمو
 اناس لع وو أ طرش دوس ا قرح ارا هلع كوملا ىلع ةلقا ءادعاسا ماي ةا ةريسه نف

 ووفقا هدحب وف معن :لاقف ءمدخف هتدحجو لإ يدبع یا دق :رعأل كلاملا لاق اذإ يح ةناعاإلا هدعي م ادا اذه و

 ال سايقلا يفو «ةناعإلا ىلع دعو وهو «هب ناعتسا كلاملا نأل ؛هل لعح الف «هالوم ىلإ هب ءاجف ءرفسلا ةريسم ىلع

 .لاضلا دبعلا در هبشأف «هعفانم ع ربت هنأل ؛يعفاشلا لوق وهو «طرشب الإ هل لعج

 .العجو : هذ دوعسم نب هللا دبع لاقف ءارجأ تانا كنق :موقلا لاقف «نيرحبلا نم قباب مدق الجر نأ :انلو

 يف هدر نإ ي رساي نب رامع ن ت ۾ «مهارد ةرشع وأ ارانيد هذ يلعو ءامهرد رشع نا وأ ارانيد هيض رمع و

 لوق لمحي مث ؛هيف هل لخدم ال يأرلا نأل ؛عامسلا ىلع لكلا لمحيف «نوعبرأف رصملا جراح نإو «ةرشعف رصملا

 كب للا ةزحأآ هيلع ؛قلظم دنعو_افيفاتو اهو ا ود ام ىلع هنود امو ءرفسلا ةفاسم ىلع نيعبرألاب لاق نم

 (حتف «ييع) سپ وأ رانيد مسي سب

 الف ,"امهرد نوعبرأ قبآلا لعح" :لاق 4ع هنأ عمسن لزن ملا :«#درانيد نب ورمع نع يور امل r ريدعت

 دمحم لاقو «هرطف ةقدص نم صقنأ سأرلا ةميق تناك ول اهنم طخي ال رطفلا ةق ةقدصك ةميقلا ناصقنل هنم طحي



 قبآلا ماكحأ ف قبآلا باتك

 ةدريل هی أ 4-5 ليلا ديعلا 0 قبألا يأ

 درل نيعبرأ باجيإ رظنلا نم سيلو محل ارظنو سانلا قوقحل ءايحإ تبث هبوجو نأل ؛ًامهرد الإ هتميق هيلع بحت =

 (حتف) 454/١[ :قئاقحلا زمر] .كلذ يواسي ال نم
 رفسلا ةدم ىلع ساقي كلذ باسحب لعجلا هلف رفسلا ةريسم نم لقأ نم قبآلا در نم يأ :خإ لقأل هدر نمو

 يف دحو اذإ هل خضري هنأ :"لصألا" يف ركذو «نيئلثلاو ثلثلا يف كلذكو امهرد نورشع بجي افصن ناك نإف

 افلتحلا نإو مك ا را يلج ااا نإ (رّضملا يق يف هل ءيش ال هنأ ةفينح يأ نعو «رصملا جراخخ وأ )ا رصملا

 لك ىلع بم اكرتشم دلا ناك توارد نيعبرأ ىلخاةازب ل رفسلا ةع نم رثكأ هدر تاو ترفق مامإلاف

 بجي «رثكأ وأ نيدبع در نإو «نمشلاب سوبحما عيبملاك هلك ٍفوي ىح قوأ نم ذحأي الف «هبیصن ردقب مهنم دحاو

 (صلختسم) 155/١[ :قئاقحلا زمر] .امهرد نوعبرأ مهنم دحاو لكل

 يأرب هل خضري :ليقو «ةلباقملا ةرورض ضوعملا ىلع عزوي ضوعلا نأل ؛كلذ باسحب بحاولاف يأ :هباسحبف

 (ييع«ط) .ىفي هبو امهحالطصإ ردقب وأ مكاحلا
 دلولا مأو ربدملا يأ [(نييععط) .ىلوملل ناكولمم دلولا مأو ربدملا نأل ؛ماتلا لعجلا بوجو يف يأ ]:نقلاك

 أ ءربدملا يف امك ةبقرلا رابتعاب امإ ءامهيف ىلوملا كلم ءايحإ درلا نأل ؛نقلاك درلاب لعجلا قاقحتسا مكح
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 || مأ نأل ؛هل لعج الف «هتوم دعب امهدر نإو «ىلوملا ةايح يف امهدر اذإ اذهو ءدلولا مأ ف امك بسكلا رابتعاب
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 اه

 نإو ءرحلا يف لعج الو «قتعي هنإف ثلثلا نم قتع نإ ربدملا اذكو e هو «ةرح نوكتف هت وم قتعت

 دارل لعج الف «بتاكملاك ريضي :مامإلا دعو «نويدم رح هنأل ؛امهدنع لعجلا قحتسي ال ثلثلا نم جرخي مل

 در وأ «ميتيلا دبع در اذإ ىضولا اذكو اهب كر اذإ تاظلسلا لعجلا قحتسي الو .هبساكم قحأ هنأل ؛بئاكملا

 (ئيع «حتف «صلختسم) .رخآلا دبع نيجوزلا دحأ
 دهشأ اذإ اذهو هدي يف ةنامأ هنأل ؛دبعلا ةميق ىلوملل ذحآلا نمضي ال «هدر ديري نمت دبعلا قبأ اذإ يأ :نمضي ال

 قلتم ولو هوس ىلع ةقري 1 هلآ اشيا ك لس لاو ألا قاز

 ىلوملا لوق لوقلاف هبذك نإو < قابإلا يف ىلوملا هقدص اذإ دارلا وه هنأل ؛هل لعجلاف «هالوم ىلع هدرف هريغ هذخأ

 .قبأ هنأب ىلوملا رارقإ ىلع ةنيبلا ماق اذإ الإ
 ةلأسملاو هربد ولو .ئعم ضبق قاتعإلا نأل ؛لعجلا قحتسا هيلإ ميلستلا لبق هقتعأف ىلوملا ىلإ هب دارلا ءاج ولو

 يف كله نإو «ميلستلا لبق بهو اذإ ام فالخب «لعجلا قحتسا دارلا نم هعاب ولو «هضبقي يح هل لعج الف ءاهاحب

 (حتف (نييع) .هل لعج الو ؛ةيلع نامض الف دارلا دي

 ولو .هتميق نمض قبأ مث هسفن ةحاح
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 .ةطقللاك هتقفن رمأو ,نمرملا ىلع نهّرلا لعجو «هد ریل هذخأ هنأ دهشيو
 قبالا ةقفن يا

 ةفينح يبأ دنع ذحألا ىلع داهشإلا بجي يأ [(ط) .ابوحو قبآلا كسمي يذلا يأ ] :خإ هذخأ هنأ دهشيو

 نوكي داهشإلا كرت ولف ءهسفنل هذخأ هنأ ىلع لدي داهشإلا كرتو ءدرلل هذحأ هنأ ىلع لدي داهشإلا نأل ؛دمحمو

 هدر اذإإ لما قحكس و ةفاهشألا كرو نمشي ل فس وي نأ هغو ءاهدتع هدر اإ لعتلا قعسي الو اما
 :فسوي يبأ دنعو «هئربي ام ىعداو نامضلا ببسب ذحآلا رقأ امهدنع هنأ وهو ةطقللا باتك يف لصألا رم دقو

 (حتف) 450/١[ :قئاقحلا زمر] .هلوق لوقلاو نيمأ وه
 نمترملا ىلع هلعجف «هتوم دعب وأ نهارلا ةايح يف ذحآلا هدرف «نوهرملا دبعلا قبأ ول يأ :نهرملا ىلع نهرلا لعجو

 دبعلا ضعب ناك نإف «درلاب هنيد ىجأ ذحآلا نأل ؛لقأ وأ نيدلا لثم هتميق تناك نأب انام دبعلا لك ناك اذإ

 ىلع ةنامألا لعجو «نمترملا ىلع ةنومضملا ةصحلا لعجف «نيدلا نم رثكأ هتميق تناك نأب انعم و ا

 هلعج دارلا ذخأو ءدبعلا عيب ىبأ نإو نويدلا ىضق راتحا نإب ىلوملا ىلع درلا لعجف انويدم دبعلا ناك نإو «نهارلا

 ابوهوم ناك نإو «ةيانحلا يلو ىلعف الإو «هيلع لعجلاف ءءادفلا ىلوملا راتخاو ايناج ناك نإو ءءامرغلل يقابلاو هنمث نم

 (نيكسم «صلختسم «ييع) .بصاغلا ىلع بوصغملا لعجو «هلام يف يبصلا دبع لعجو «هل بوهوملا ىلعف
 وهف مكاحلا نذإ ريغب دارلا هيلع قفنأ اذإ يأ همكحك همكح نوكيف «ةقيقح ةطقل هنأل :ةطقللاك هتقفن رمأو

 هالوم روضح دنع ةقفنلاب هسبحيو هيلع ةيالو يضاقلل نأل ؛هالوم ىلع نيد ةقفنلاف هنذإب هيلع قفنأ نإو «ع ربتم

 (ضلححتسم «قيع) .ايناث قابإلا فون هرجوي ال هنأ ريغ



 دوقفملا ماكحأ 0 Y4 د وقفملا باتك

 دوقفملا باتك
 هماكحأ نايب يف يأ

 ظفحيو هقح ذخأي نم يضاقلا بصتنيف «هتومو هتايحو هعض وم ردي مم بئاغ وه
 ميقي يأ هلام ملعي مل يأ هلهأ نم يأ دوقفملا يأ

 E EE يلا E ويعمل نا ادالو هبي رف ا قفنيو هيلع موقيو هلام

 قتشم وه [(ييع) .فنصملا هركذ ام اعرشو «هدحت ملف هتبلط اذإ ءيشلا تدقف نم «ةغل مودعملا وه] :دوقفملا باتك

 تدقف :لوقت ,دادضألا نم دقفلا نأ: "ةياهنلا" يفو "سوماقلا" يف امك مودعملا يعمي دوقفملاف «مدعلا نعم. دقفلا نم

 بسانتو .هبلط يف مهو هلهأ نع لض هنإف «دوقفملا يف ققحتي نيينعملا الكو «هتبلط يأ هتدقفو «هتللضأ يأ ءيشلا

 لوأ ىلإ ارظن ًاقلطم هين يفخ قبآلا نأ امهنيب قرفلاو ءهرثأ ٠ بئاغ دوقفملاو قبآلا نم الك نأ ثيح نم نيياتكلا

 ىلإ ًارظن رثألا يفح مولعم ناكم ىلإ ًارفاسم جرح .هنإف «هلاح لوأ ىلإ ًارظن دوحوم ةنإف دوقفملا فالخب ءلآملاو لاحلا
 خسفت الو هلام مسقي الو .هسرع حكنت د وس :هلاح ل وأ رابتغاب اعرش همكحو .تیلاک هلام

 واوا راعي وول ام ةدقف لاح ق تام ذحأ نم ثري الف درب بخ يف تيفو «هتراحإ

 ۳ هسرع حج ہکنتال و «هلام مسقي الف هلام ريغلا قاقحتساال ةعفاد ةجح وهو «لاحلا باحصتسا رابتعاب 13 ةلعجج نأل

 (حتف) .ةفيعض ةجح هنوكل ؛ريغلا لام هقاقحتسال ةتبثم
 رخأتي اعر دارملا ىلإ نولصي دق دجلابف «هرثأ مهيلع يفحو هربخ مهنع عطقنا دقو نودجي هبلط يق هلهأو :هتومو
 ر «هسفنل رظنلا نع زجاع لكل اظ لعج يضاقلا نأل :يضاقلا بصنيف (ئييع) .دانتلا موي ىلإ ءاقللا

 نم" :هلوقو .هل رظن هيلع مئاقلاو هلال ظفاحلا بصن يقو «هدعبل امهنع زجعأ لب نونجنلاو , يلان راض ؛كلذك

 بجو نيد يف مصاخي نأ هلف ظفحلا باب نم هنأل ؛هميرغ هب رقأ يذلا نيدلاو هتالغ ضبقي يأ "هقح هل ذحأي

 سيل هنأل ؛هريغ دي يف ضرأ وأ راقع يف هل بيصن يف الو «مرغلا هب رقي مل هل يذلا نيدلا يف مصاخي الو «هدقعب

 نم هيف امل ؛قافتالاب ةموصخلا كلعب ال هنإو «يضاقلا ةهج نم ضبقلاب ليكو وه امنإو «هنع بئان الو كلام
 كلمي له نيدلا ضبقب كلاملا هلكو نم يف باحصألا نيب فورعملا فالخلا امنإو «بئاغلا ىلع مكحلا نمضت

 (حتف «صلختسم) .كلمب ال امهدنعو «كلمب مامإلا دنعف ؟ال مأ ةموصخلا

 فاخي ام الإ اعيش هنم عيبي الف :هيلع موقيو (نيع) .هضبق دعب سانلا يديأ نم دوقفملا لام يأ :هلام ظفحيو

 (ئييع) .ئعم نيعت دقف ةروص هظفح رذعت نإ هنأل ؛داسفلا هيلع

 ؛هداسف فاخي ام نمو «ريناندلاو مهاردلا هب دارملاو «دوقفملا لام نم يضاقلا هبصن نم قفني يأ 1 هنم قفنيو

 .زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلاو «ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي هلام يف كلذ نكي مل اذإف «سوبلملاو موعطملا يف مهقح نأل

 - دالوألاو ءاولع نإو تادجلاو دادجألاو نيوبألاك ةدالولا ةهج نم هئابرقأ ىلع يأ "ادالو هبيرق ىلع" :هلوقو

 نإ



 دوقفملا ماكحأ مم دوقفملا باتك

 دوقفملا توم ي كارب دا ا يت 535 هتأرما دتعتو «ةنس نيعست دعب هتومب مكحو .اهنيبو هنيب قرفي الو ؛هتجوزو

 ةجوزلاو لوصألاو عورفلا ةقفن نأل ؛اضيأ هتجوز ىلع قفني يأ "هتجوزو" :هلوقو .اولفس نإو دالوألا هالوأو - .
 خألا نم دالولا ريغ فالخب ءاضق ريغ نم هوذحأ هلامت اورفظ ول اذهو .مهل ةناعإ ناكف ءءاضقلا ىلع فقوتي ال

 زوجي ال وهو بئاغلا ىلع ءاضقلا ناكف ءءاضقلا ىلع فقوتي مهتقفن نأ امل ؛مهيلع قفني ال هنإف «لاخلاو معلاو

 هتبيغ لاح كلذ قحتسي يضاقلا ءاضق ريغب هترضح ا اس ا ا لصألاو

 ةعقنلا كل باصقلاب بيف لاح اهقحعسي ال ءاضق ريعب هلام ف ةعرضح لاح اةقفنلا ىج ال نه لق و اضيأ

 (حتف «صلختسم «ٰييع) .عنتمم بئاغلا ىلع ءاضقلاو «ءاضقلاب بحب ٍدئنيح

 (ييع «ط) .يضاقلا بصني ال هترضح لاح يف اميق دوقفملا بصن ولف اضيأ هتجوز ىلع قفنيو يأ :هتجوزو

 دوقفملا نيب يضاقلا قرفي ال يأ [(ط) .نينس عبرأ ىضم دعب ولو هتأرما نيب يأ | :اهنيبو هنيب قرفي الو
 ؛تءاش نإ جوزتت مث ةافولا ةّدع دتعتو ءامهنيب يضاقلا قرفي نينس عبرأ يضم اذإ :كلام لاقو 505 هتأرماو

 اهقح عنم دوقفملا نألو «ةودق هب ىفكو «ةنيدملاب نجلا هتوهتسا يذلا لحرلا ةجوز يف ىضق اذكه هد رمع نأل

 .ةيعلاو ءذايألاب ارابتعا ةدملا يضم دعب امهنيب يضاقلا قرفيف «ةبيغلاب

 يح ربصتلف تيلتبا ةأرما يه" :هكقد ىلع لاقو ."نايبلا اهيتأي نح هتأرما يه" :دوقفملا ةأرما يف يع هلوق :انلو

 بحوت ال ةبيغلاو «هتوبث فرع حاكنلا نألو «عوفرملا ثيدحلا يف روكذملا نايبلاب دارملا وهو "قالط وأ توم نيبتسي

 ف يلع لوق ىلإ ب رمع عوحر حص دقو «كشلاب حاكنلا لوزي الف ؛لامتحالا زيح يف توملاو «ةقرفلا
 رابتعالا اذك و «ةقرفلل ا ناكف اع عرشلا هلعجف ا اقالط ناک هنأل دیس ريغ ءاليالا رابتعاو

 يف يعفاشلا لاقو «ةداعلا بلاغ رابتعاب ةلوحم بلقنت ال ةيقلخ تناك اذإ ةنعلاو «عوحرلا بقعي ةبيغلا نأل ؛ةنعلاب

 (صلختسم «ئيع) .كلام لاق ام لثم :ةياور يف دمحأو لوق

 «ةنس ةئامي هردق فسوي وبأف «ةدملا نييعت يف لاوقألا فلتحلاو «لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو ا هت وع مكحو

 .هدلب لهأ نم نارقألا توم. ردقم ةياورلا زهاظ فو «ةنس نيرشعو ةئامب هردق هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
 يأر ىلإ ضوفم وه :مهضعب لاقو .عئابطلاو دالبلا فالتحاب فلتخي هنأل ؛مامإلا يأر ىلإ ضوفي هنأ راتخملاو

 ىلإ نيتسلا نيب ام ىمأ رامعأ" ربخل نسحأ نيعبسب رتل :مهضعب لاقو .هتوم مكح ةحلصملا ىأر تقو يأف يضاقلا

 451/١[ :قئاقحلا زمر] .مهنع حرجلل اعفدو سا اقر هتم كرس اف اتهام نما نورعاتلل .لاقو ؛"نيعبسلا

 (حتف) .هب سأب ال نأ يغبني ةرورضلا عضوم يف كلام لوقب ىفأ ول :يناتسهقلا لاقو

 مكح اذإو يأ :دتعتو (ئيع ءط) .كلذ نم رثكأ شيعي ال نأ بلاغلا نأل ؛ىوتفلا هيلعو دلو موي نم :ةنس
 (ئيع) .هتومم مكحلا تقو نم ةافولا ةدع هتأرما دتعت هتومم يضاقلا



 دوقفملا ماكحأ ۲۲٦ دوقفملا باتك

 Ble el يقابلا فقويو :نيبيصنلا نم لقأ ىطعي هب هقح صقتنا نإو ءائيش طعي م
 كثراولا يآ ثراولا قح يا ثراولا ي

 نم كلذ لبق تام نم ال تقولا كلذ يف نودوجوملا هتثرو الإ هثري ال ىح توملاب مكحلا لبق يأ :هلبق ال

 رهاظ يأ «لاحلا باحضتساب تقولا كلذ ا اك اب ق هيه فقوي لب | كو الو (ئيع) .هتثرو

 هنأك نوكيف «هلام نم هريغ قاقحتسا عفدل ةجح وه امنإو «ريغلا لام هب قحتسي نأ ةجح حلصي ال وهو لاحلا

 نم تقو يف هتايح ملع نإو «هتوم مكحي نأ ىلإ هتايخ ملعت مل اذإ اذه .هريغ لام قح يف تيم ؛هلام يف يح

 امك هبراقأ نم تقولا كلذ لبق تام نم لام نم هبيصن فقوي اذهو «تقولا كلذ لبق تام نم ثري تاقوألا

 فوقوملا دري الإو «هل ناك هبيرق هيف تام تقو يف هتايح نيبت نإف تر اع اكو نأ لامتحال ؛لمحلا يف

 ضلت [45019/1 :قئاقتللا زمر] هلام نف فقرو يذلا هثروه ثراو ىلإ هلحأل

 نع تام لجر :هتروص :دوقفملا عم ناك ولف (ٍنيع) .هتوك. مكحلا لبق هدقف لاح هبراقأ نم تام :دحأ نم

 ؛ثاريملا ناتنبلا تبلطف «نبالا دقف ىلع اوقداصتف «يبحأ دي يف لاملاو ؛قوتملا نبالا نباو دوقفم نباو نيتنب

 فصنلاف ناثلثلا امه هتامم ةروص يفو «ةعبرأ نم ةلأسملاو فصنلا دوقفملا ةايح ةروص ق امم نأل ؛فصنلا نايطعي

 بحس اج لاك رلاووقتا اب بحجب هنأل ؛ثيملا نبالا نبال ىطعي الو «دوقفملل رحآلا فضنلا فقويو «هب نقيتم

 الإ يببجألا دي نم لاملا عزني الو «كشلاب ثاريملا قحتسي الف ةبوصعلاب قحتسي تامملا ةروص يفو «نامرح

 (يشحم) 4517/١[ :قئاقحلا زمر] .هتنايخ ترهظ اذإ
 اذه ىطعي هب هقح صقتتي لب نامرح بجح دوقفملاب بجحي ال ثراو دوقفملا عم ناك اذإ يأ :هقح صقتنا نإو

 دوقفملا ةايح ريدقت ىلعف « ادق كللدك اأو نيوبأل اععأ و اأو اوز ةأربا تقرت فروه نصت نم لقأ قمراولا

 ؛ةياق لإ كرت نكل اشنا خس نما ةلأسملا نأل ؛عبرلا مألل هتامم ريدقت ىلعو «ةتس نم ةلأسملاو «سدسلا مالل

 ىلعو «هتايح ريدقت ىلع فصنلا جوزللو «لوعلا نم عبرلا وهو ءلصألا نم ثلثلا مأللف ؛ثلثلاو نيفصنلا عامتجال
 اه هتايح ريدقت ىلعو «لوعلا نم نمثلاو عبرلا هتامم ريدقت ىلع تحألل اذكو «لوعلا ن رم نعي نمثلاو عبرلا هتافو ريدقت

 (يشحم «ٰييع) .ةيتآلا ةحفصلا يق يتأي ليصفتلاو هبيصن نم يقابلا فقويو ‹لقألا مهنم دحاو لكل ىطعيف «عستلا

 (يشحم) .هتامم ةروص يف هبيصي يذلا بيصنلاو هتايح ةروص يف هبيصي يذلا بيصنلا يأ :نيبيصنلا

 رظنا مث تيم هنأ ريدقت ىلعو يح دوقفملا نأ ريدقت ىلع ةلأسملا حيحصت نأ هيف لصألا نأ ملعا :يقابلا فقويو

 عيمج يف امهادحإ لك برضاف اتنيابت نإو «ىرحألا عيمج يف امهادحإ قفو برضاف اتقفاوت نإف «نيتلأسملا نيب ةبسنلا

 = «ةقباسلا ةحفصلا يف انركذ ام ةقفاوملا ةروصف ءاهقفو يف وأ ةيناثلا يف امهادحإ ةثرو ماهس برضا مث «ىرحألا



 دوقفملا ماكحأ ۲۷ د وقفملا باتك

 لسا

 الو «تحألاو خألل نانثاو ءدحاو مألل ءةثالث جوزلل :ةتس نم نوكت دوقفملا ةايح ريدقت ىلع ةلأسملاو =

 «ةثالث مأللو ةعست جوزلل نوكتف رشع ةينامث نم ةلأسملا تحصو «سوؤرلا يف ةلأسملا انبرضف امهيلع نامسقني

 ةثالثلاف «ثلثلاو نيفصتلا عامتجال ؛اضيأ ةتس نم ةلأسملا دوقفملا ةافو ريدقت ىلعو «نانثا تحأللو ةعبرأ خأللو

 اذإف ء«فصنلاب ةقفاوم ةينامث نيبو رشع ةينامث نيب ةبسنلاو «ةينامث ىلإ تلاعف «مألل نانثاو تحألل ةثالثلاو ءجوزلل

 يف ةايحلا ةلأسم ةثرو ماهس انبرض مث «ةلأسملا حصت هنمو نيعبسو نينثا غلبت رحآلا عيمج يف امهدحأ فصن تبرض

 نوكتف ةايحلا ةلأسم قفو يف ةافولا ةلأسم ةثرو ماهس اضيأ انبرضو «نوثالثو ةتس جورلل نوكتف ةافولا ةلاسم قفو
 ءرشع انثا نوكت مألا اذكهو «هبيصن نم ةفوقوم ةعستلا نوكتو «رادقملا اذه هل ىطعيف ءنورشعو ةعبس جورزلل

 ام مهنم دحاو لك ذأ هتايح ترهظ نإف ءاهبيصن نم ةفوقوم ةرشعو ةينامث تحأللو اهبيصن نم ةفوقوم ةتسو
 بأل تحأو مأو بأل تحأو جوز :ةنيابملا ةروصو «كلذكف هتومم. مكح نإو ريدقتلا كلذ ىلع اقحتسم ناك
 ءرشع ةعبرأ غلبت نينثالا يف ةعبسلا برضتف «نينلا نم تافولا ةلأسمو ةعبس نم ةايحلا ةلأسمف «ةدوقفم يهو

 (يشحم «ييع) .رم امك ماهسلا برض يف لمعلا لعفتو
 [ (ئييع) .لمحلا بيصن فقوي الماح هتأرما كرتو تام نأب لمحلا ةروص يف لاملا فقوي امك يأ ] :لمحلاك

 ريغ ناك نإفءابجاح تاك وأ «ةثوولل بحاح ريغ نوكي نأ امإ ولخي آلا لمخلا .نآل «لمحلا يف فقري امك يأ

 دمحم لوق ىلعو «لاملا اثالث فقوي ةفينح يبأ لوق ىلعف المحو نينبا كرتو تام اذإ ام لثم مهكراش بحاح
 ةوخالاك عيمجلا يف نامرح بجحب ابجاح ناك نإو «فسوي يبأ لوق وهو «هثلث هب فملا ىلعو «هفصن
 ةوخالاك ضعبلا بجحلا ناك نإو ءانبا نوكي نأ زاو ؛ةكرتلا عيج فقوي مامعألا يبو مامعألاو تاوخألاو

 امهبيصن لقأ نايطعي ةجوزلاو جوزلاك ناصقن بجح ناك نإو «يقابلا فقويو سدسلا دجلل ىطعي دحلاو

 47/١[ :قئاقحلا زمر] .يقابلا فقويو

 طقسي نمم ناك نإو «هبيصن لك ىطعي لمحب ريغتي الو لاحب طقسي ال ثراو لمحلا عم ناك ول هنأ :لصاحلاو

 (نيكسم) .دوقفملا يف امك نيبيضتلا لقأ ىطعي هب ريغتي نمم ناك نإو ءائيش طعي مل لمحلاب



 ةكرشلا ماكحأ ۲۲۸ ةكرشلا باتك

 اهماكحأ نايب يف يآ

 .هبحاض طسق يف ئنحأ لكو ءارش وأ اثرإ انيع نانثا كلمي نأ :كلملا ةكرش
 كلملا ىكيرش نم دحاو لك يأ

 : 0 هك 28 هاهرقال هر ل ومن ف مو سك كتك راش :امهدحأ لوقي ا اب
 رخل نييثالا دحأ يأ لوفي نأ يهر يأ

 :عرشلا فو «ءاوس هكراشمو لجرلا كيرشو ؛لاملا يف اكرش هكرشأ لجرلا تک رش ردضم وه] :ةكرشلا باتک

 0 بالا هانت [(ندعم «ٰييع) .رخآلا نع نيبيصنلا كاسا قرفغي ال ادعاصف نيبيصنلا طالتحا دقع نع ةرابع

 هل اك رش ققعأ أ نم" الع لاق ؛ يضلل تارا ناسا و نکلا خب ةلرتشلاو::ظلتلا ببساامهتم الك نأ ت

 انأ هللا لاق" :كفع هلوقبو ١(« ؟:ءاسلا) كو ثلثلا یف ءاك رش مهفو# :ىلاعت لاق «باتكلاب ةتباث يهو ءابيصن يأ "دبع

 ىلع اوعمجأ ال ناف 3 عامجإلابو امهنيب نم تح رح لاح اداف (ةبحاص انف دحأ نڪ مل اه نيكي كلا ثلا

 <( ۲ 4 :ءاستلا) کنار اي نأ :ىلاعت هلوقب عورشم وهو «لضفلا ءاغتبال قيرط اهإف «لوقعملابو ءاهزاوج

 ببس دقعلا ذإ ؛ةكرشلا دقع ىلع مسالا اده اعرش قلطي م :نيبيصنلا طالتخا نع ةرابع :ةغل ةكرشلاو

 الباق دحاولا نوك :اهزاوج طرشو «طالتخالا :دقعلا ف اهنك رو يوغللا نم صخأ يعرشلا نيعملاف «طالتحالا

 یف نیغ اسنپ اگر قشم نيبيصنلا نم عمتجم ا ةرو هريضص :اهمكح و ؛ةكرشلل

 (ئييع) .خلإ كلملا ةكرش :لوألا :نيعون ىلع ةكرشلا يأ :كلملا ةكرش

 نأب تراإلا .قيح نم يأ :اثرإ (ندعم) .فلتخي ال ادعاصف ةئالثلا يف ر مکا نأل ؛ىقافتا نينالاب دييقتلا :كانثا

 ,ءاليتسالاب اهاكلم وأ ءاهابقا نأب ةبه وأ اهايرتشا نأب ءارشلا ثيح نم يأ :ءارش وأ (نيع) .ثروم نم اهاثرو

 زمر] .كلم ةكرش اذه لكف رذعتي وأ زيمتلا رسعي ثيحب اطلخ هاطلخ وأ ءدحأ عنص ريغ نم امهم طلتخا وأ

 «هريغ طسق يف خسنلا ضعب يقو «ةلاكو اهنمضت مدعل ؛ هبحاص طسق يف يببح لك :هلوقو 5 اغلا

 هنأ ىلع صن هنإف «بحاصلاب ريبعتلا فالخب «هعم ةكرش هريغل نكي مل اذإ ام معي هريغ طسق نأل ؛ىلوأ لوألاو

 اذكو «ناک ام فيك زاح هكيرش نم هبيصن عاب نإو «هبحاص نذإب الإ هيف فرصتلا امهدحأل زوجي الو «هکیرش
 (حتف) .هبحاص ءاضرب الإ يبجأ نم ةعيبي نأ زوج ال هنإف طالتحالاو طلخلا يف الإ هريغ نم هعاب اذإ

 نأ" :هلوقب هيلإ راشأ امك «لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو ءدقعلا ةكرش ةكرشلا نم يناثلا عونلا يأ :دقعلا ةكرشو

 اليكوو هفصن ق اليصأ ءارشلا يف امهنم دحاو لك نوكيل عةلاك ولا لبقي اميف نوكي نأ :اهطرشو «خإ "اههدحأ لوقي

 ق زوج الف ةكرشلا بسب كلذك بسكلا ان تکی ةلسيفو اك عظم ىرتشملا نوكيف ءرخآلا فضتلا ق ةبحاص نم

 (صلختسم) [|غ١/54 :قئاقحلا زمر] .هيف حصي ال ليك وتلا نأل ؛تاحابملا نم امهوحنو شاشتحالاو باطتحالا



 ةكرشلا ماكحأ ۲۲۹ ةكرشلا بناتك

 a a انك لام ايداستو تلاع و هلاك و تس نإ ةيعوافم 5 قو ا

 e د A êke دقن ÊÊ ê Ê iê Êh Î ؛دبعو رح نيب حصت الف ءانيدو افّرصتو
 نيض وافتملا نم ةض وافملا ةكرش يأ فرضتلا ةهح نم يأ

 (ىئيع) .لوبقلاو باجيإلا نم دبالف دوقعلا نم دقع هنأل ؛تلبق :لوقي نأب :رخآلا لبقيو

 اليو, اتار فتوا :عاونأ ةعبرأ دقعلا ةكرش "ةيادهلا" بحاصل اب تسلا لعج :ةضوافم يهو

 ىلوألاف «كلذك سيلو «نانعلاو ةضوافملل ناترياغتم هوجولاو عئانصلا ةكرش نأ مهوي هنأل ؛رظن هيفو اسوا

 اهنم لكو «هوحولاو لامعألاو لاملاب هجوأ ةثالث ىلع دقعلا ةك رش نأ نم هريغو يراخطلا هركذ ام ميسقتلا يف

 طارتشال ءامي دقعلا اذه يمسو ءءيش لك يف ةاواسملا نعم ضيوفتلا نم "ةضوافملاو" ءانانعو ةضوافم نوكي
 .انيب ام ىلع ةكرشلا ققحتلف :لوألا امأ" ةلافكو ةلاكو تنمضت نإ" :هلوقو «هوحولا عيمج نم هيف ةاواسملا

 يأ ءاهتناو ءادتبا اهققحت نم دبالف ءىواس يأ ضواف لاقي ءاهيضتقت ةضوافلل نأل ؛ةاواسملا ققحتلف :نناثلا امأو

 اهقحاولو ةراجتلا نامضب اليفكو رخآلا نع اهعباوتو ةراجتلا لامعأ يف اليكو نيكيرشلا نم دحاو لك نوكي

 نإف رخ الا ةراحب ببسب ابلاطم نيكيرشلا نم دحاو لك راصف ءرخآلا نع غبصلاو ةراصقلاو لمحلاو راجئتسالاك

 حصيو ءادصق حصي ال لوهجلاب ليكوتلا :تلق ؟ةكرشلا هذه زوجت ال نأ بجوف زوجي ال لوهحجم اب ةلاكولا :تلق

 نإف ءاذه اذكف «ةبراضملا دقع نمض يف لوهجم ءىش ءارشب ليكوت األ ؛ةلاهجلا عم ةبراضملا تحص يح انمض

 ءادصق ليفكتلا يف كاذ :تلق ؟هتلاهج عم انه تزاج فيكف سلخملا يف هل لوفكملا لوبقب الإ زوجت ال ةلافكلا :تلق

 (حتف ءئيع) .ةلاكولا يف امك طرتشي الف رحآ ءيش نمض يف لحد اذإ امأو

 الو ةاواسملا نع ئبنت ةضوافملا نأل ؛نيدلا ةهج نم يأ :انيدو (ئيعيط) .حبرلا ةهج نمو لاملا ةهج نم يأ :الام

 كولمملا كلمي الو «ةلافكلاو فرصتلا كلمي غلابلا رحلا نأل :دبعو رح نيب حصت الف (ئيع) .ركذ ام. الإ نوكي

 الإ فرضتلا كلج ال يصلان هاني ةنظوانملا مضت ال يأ ةة ةلابو يصر :ةلوقو لوألا ةة الإ اهتم ايش
 .هنذإب ولو اهكلمي الف ةلافكلا امأو «ىلوملا نذإب

 ام لثم نيدلا فالتحا عم فسويوبأ هزاحأو «نيفرطلا دنع رفاكو ملسم نيب حصت الو يأ ؛"رفاكو ملسمو'" :هلوق

 ققحتيف «هريغ ليكوتب ملسملا هكلمي ريزنخلاو رمخلا ءارش نم يّمذلا هكلمي ام نأل ؛يمذلاو ملسملا ضوافت اذإ
 ل وو يبذل نأل ؛انانغ ةكرشلا نوكتو «ةضوافملا حصت ال :امهدنعو «هركي هنكلو «يواستلا
 سانلا رثكأ نأل ؛ةضوافملا هيضتقت هيضتقت ام عيمج ىلع صنلاب وأ ةضوافملا ظفلب الإ حصت ال اهنإ مث ءيواستلا ىفتناف

 امهو رخآلل امهدحأ لوقي نأب «ةرهاظ ةمولعم نوكتل ؛اهاضتقم ىلع وأ اهيلع صنلا طرتشيف ءاهطئارش نوفرعي ال
 تاراحتلا يف رحآلل انم لك نم ماعلا ضيوفتلا هجو ىلع دقن نم كلمأ ام عيمج يف كتكراش :ناملسم ناغلاب نارح

 = ةضوافملا حصت ال عضوم لك يفو «عيب لك رمأ نم همزلي ام رخآلا نع انماض انم لك نوكي نأ ىلع ةئيسنلاو دقنلاو



 ةكرشلا ماكحأ 201 ةكرشلا باتك

 :مهوسكو هلهأ ماعط الإ اكرتشم ٌعقي لک هيرتشي امو رفاكو 5 .غلاب و يبصو
 امهنيب ةكرشلا ١ :نوكي ينأ نيض وافتملا eel لک عفا

 وهو ةضوافملا ةكرش زوجت ال نأ سايقلاو «هطئارش عامجتسال ؛انانع نوكت نانعلا ف كلذ طرتشي الو اهطرش دقفل =

 ؛عامتجالا دنع ىلوألابف «هدارفناب دساف كلذ لكو «لوهجم ةلافكلاو لوهجمت. ةلاك ولا تنمضت األ ؛يعفاشلا لوق

 نيذلا سانلا ةع ررقو "ةكرب مظعأ هنإف اوضواف'" :لع لاق «سايقلا كرتي هلثمتو ءامب سانلا لماعت هنأ :ناسحتسالا هجو

 (حتف « صلختسم «ئيع) .اهداسف نع LEE وش و ؟ةض وافملا ام يرذأ ال :كللام لاقو اش ن ولماعتي اوناک

 دقعلا ىضتقم نأل :خ| لك هيرتشب هي امو (حتف) .هوتعملاو ونجا يبصلا لثمو «غلابو يبص نيب الو يأ :يبص و

 اذإ ام ىلع لومح وشو امها شک اھ دحأ عارش ناكف ف تلا ٤ ةيحاض ماقم مئاق اهتم لحاو ناو ةا واسملا

 دارأ "مقوسكو هلهأ ماعط الإ" :هلوق .ةكرشلا باتك رحآ يف فنصملا هيلع هبن امك هكيرش نذإب ءارشلا ناك

 ولو اكرتشم عقي ال «هلهأل وأ هسفنل ةوسكلاو مادإلاو ماعطلا نم ىرتشا اذإ يأ «هجئاوح نم ناك اه ىثتسملاب

 راجيتسا اذكو ؛عوقولا ةم ولعم ةبتارلا ةحاحلا إف «ةر ةرضلل ةض وافملا نع کان ءامكألا هده نأ ؟كيرشلا كذاب

 (حتف ءصلختسم) .مادختسالا وأ ءطولل ةيراج وأ «هريغو جحلاك هتجاح يف بوكر لل ةباد وأ «هانكسل تيبلا

 ةارتشملا رهمو «هسفنل ولو هرجأتسا ام ةرجأو «دسافلا يف هتميق وأ زئاجلا عيبلا يف عيبملا نمثك :خلإ نيد لكو

 نأ ؛ةلافكلا يعمل 1 راهظإ و ةا واسملل اًقيقَت رحالا مزلي هناف ضارقتساالاب هم زل امو (ةقفقحت سا اذإ ةءوط ىملا

 نشر اهدي ةاراآو ةيضعلا بيس اهدا مزل يذلا نيدلا فا« ع وا تلو .رعغألا نع ليفك ايهدحأ

 لاقو «نيفرطلا دنع نيكيرشلا ىلع نوكيف ءاهريغو ةعيدولا نم كلهتسملاك كالهتسالا نامض لحدف «ةراحتلا

 كلم هنأ :امملو «ةيانحلا شرأك راصف «ةراجتب سيل هنأل ؛هكيرشل مزلي الو «بصاغلا هب صتخي :فسوي وبأ

 ةلافكلا نأل ؛همزلي ال :الاقوءةفينح يبأ دنع رخآلا مزل يبحأ نع لام امهدحأ لفك ول ىأ "ةلافك وأ" :هلوقو

 تاسلا بحب وتسي هز ؛ءاهتنا ةض هاعمو ععاذتبا ا 55 : ةقينخح يبألو «سفنلاب ةلافكلاو ضارقإلاك راضف عع ربت

 اذهو ؛حصي ذي عاذدتيالا 5 رظنلاب و حب ءاقبلا لإ رظنلابف ؛هرفأب ةلافكلا سناك" ادا ىدأ اغ ك لوفكملا ىلع

 ْن وكيف ؛ةراعإ وهف ملس ولو ؛انبظيأ فالخلا ىلع وهف :ضارق ا امأو «بتاكملاو نوذأملا دبعلاو يببصلا نم حصي 3

 ةلافكلا قلطمف ءاهيف ةضواعم الف :سفنلاب ةلافكلا امأو هيف ةضواعم الف «لدبلا مكح ال ءاهنيع مكح اهلل
 Maly a 0 5 5 ت ت . 1 3 أ

 ةلافك و بصغ ۾ ةراجتب :هلوقب ديف ۾ .حيحصلا وهو ىرمأب ةلافكلا تناك ادإ ام وهو «ديقملا نول لومح

 ع حلصلاو علخلاو حاكنلاو تايانحلاك ةكرشلا هيف حصت ا سست اههدحأ مزل يذلا نيدلا نع ازارتحا

 لك نأل ؛رشابملا الإ مزلت الف «ةيف كارتشالا حصي ال امع لدب نويدلا هذه نأل ؛براقألاو تاحوزلا ةقفنو «دمع

 (ييع «حتف ؛«صلختسم) .ةراجتلا نوید الإ هبحاص نع دقعلاب مزتلي , امهنم دحاو



 ةكرشلا ماكحأ ۲۳۹ ةكرشلا بانك

 ام ثرو وأ ءامهدحأل بهو نإ لطبتو .رخآلا مزل «ةلافك وأ ب بصغ وأ ةراجتب
 اناتع ريصت و ةضوافملا ةك رش

 سلفلاو ريتلاو نيدقنلا ريغب نانعو ةضوافم حصت الو را : ةكرشلا هيف حصت
 ريئاتدلا مهاردلا اس ۾ نانع ةك رس يأ ةضوافم ةك رش يآ

 i Ê 5 [1 E a E e i ES 1 1 a a اض رغ ضيفنا لک عام ولر «نيقفانلا

 ضورعلا نم هلام فصن يأ ضورعكف الإو نيجئارلا ي

 لوفكملا رمأ ريغب لام لفك ولو «رحآلا كيرشلا يأ :رخألا مزل (ييع) .ةراحإلاو ءارشلاو عيبلا لثم :ةراجتب
 نإ" "ثرو وأ اهدحأل بهو نإ" :هلوق لدب فنصملا لاق ول :خ! لطبتو (ييع«ط) .اقافتا هكيرش هب ذخؤي مل هنع

 وأ ثرو وأ نيكيرشلا دحأ بهو اذإ يأ ةيضو وأ ةقدضب هدي ىلإ لضو ولاه لمشأو رضحأ ناكل "امتدحأ كلم

 تاوفل ؛نانع ةكرش تراصو «ةضوافملا تلطب نيقفانلا سلفلاو ربتلاو نيدقنلاك ةكرشلا هيف حصت ام هدي ىلإ لصو

 (حتفءصلختسم) .طرشب سيل ةاواسملا هيف نإف «ناكمالل انانع بلقني هنأ الإ لاملا يف ةاواسملا وهو ءدوصقملا

 (ط).ضبقو لبقو نيضوافتملا دحأ يأ :امهدحأل بهو نإ
 بهو ول يأ :ضرعلا ال (نيع) .لاملا سأر حلصي ام يف ةاواسملا تاوفل نادقنلا وهو :ةكرشلا هيف حصت

 «ءايشألا هذه يف ةكرشلا حصت ال هنأل ؛راقعلا اذكو ء«ةضوافملا هب لطبت الو «هل وهف هثرو وأ ضرع امهدحأل

 ريناند وأ مهارد وهو ايد اش دعا كرو قلو هديف ةاراسلا طرق لو ياش ادكفا يلدا عنمي ال هيف توافتلاف

 مهاردلاب الإ ناتكرشلا ناتاه دقعنت ال يأ :حصت الو (نيع «صلختسم) .ضبقي ىح ةضوافملا لطبت ال

 ؛نوزوملاو ليكملاب اذكو «سنجلا دحتا اذإ ضورعلاب ةكرشلا زوجي :كلام لاقو «ةقفانلا سولفلاو ربتلاو ريناندلاو

 ءنمضي مل ام حبر نم هيف امل ؛اهابأي سايقلا نأل ؛ةبراضملا فالخج ءدوقنلا هبشأف «مولعم سأر ىلع تدقع األ

 دروم ىلع رصتقاف «نمضي مل ام حبر نع ع يبلا ىف دقو «براضملا ىلع نومضم ريغ ةبراضملا لامو
 .ةبراضملا دقع يأ ع رشلا

 هقحتسي امف «نانمثلا لضافتو هلام سأر امهنم دحاو لك عاب اذإ هنأل ؛ نمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي اذه :انلق

 لحدي امهدحأ هيرتشي ام هنأل ؛نيدقنلا فالخب «كلمب مل امو نمضي مل ام حبر هبحاص لام يف ةدايزلا نم امهدحأ

 «ربتلا امأو ءنمضي ام حبر ناكف «نانيعتي ال نادقنلا ذإ ؛هباسحب هبحاص ىلع هب عجري «هتمذ يف هنو ءامهكلم يف
 نامنألاب قحلت لماعتلاب امنأل ؛لماعتلاب الإ زوجي ال :ليقو «هب دقعلا زوجيف نينمث اقلخ ةضفلاو بهذلا نأل :ليقف

 ةقحلم اهنأل ؛دمحم دنع اذه :ليقو «نيدقنلا مكح تذحأف «نامثأ اهنألف ؛ةقفانلا سولفلا امأو «حصألا وهو «ةداع

 حصت ال :نيخيشلا دنعو ءافرعلا ناكمل هل وق تخ اف ءافايعأب دحاول نينالا عيب زوجي ال يح دوقنلاب هدنع

 (ئيع «صلختسم) .سانلا حالطصاب ضراع اهحاور نأل ؛ةبراضملا الو اهيف ةكرشلا

 (ئيعءيط) .ةضفو بهذ نم برضي يذلا يأ «ندعملا نم ةذوحأملا ةعطقلا وهو :ربعلاو



 الاعور لالا ضعيبو ةسكعر ءحبرلا نود لاملا يف يواستلا عم حصتو
1 ١ 5 RENEE لا: نود نانعلا ةكارش يك 

 مط قلل ةكرتش ااه اک رشف دوس داو لك لاس راض ىح :رخألا نظرغ

 مث «رحآلا بيضن يف فرصتي نأ امهنم دحاو لكل زوجي ال ىح «كلم ةكرش هكيرش راض عيبلاب هنأل :حص

 دارأ نمل ةليح هذهو ؛هبحاص بيضن قا فرضتي نأ امهنف دحاو لكل زوجيف ءدقع ةك رش راص كلذ دعب دقعلاب

 حبرلا نوكيف نمثلاب اص ىلع انوهضم امس عار لكل ام فضن ريصي كلذب هنأل ؛ضورعلا ىف ةكرشلا

 مث مهار دلاب هعاب ول هنأل ؛اقافتا عقو رحال ضر ق هيرقو عزوجيف نمضي ام حبر نيلاملا نم لصاحلا

 (حتف) ٠/۱] اا هفرآءاضنأ ناك اهنعاب لا ضورغلا قا ةكرشلا دغ

 ءاقرهشو اهتحص يف باحسلاك تلع اهأب اهاحس يأ ءامسلا نانع نم نيعلا حتفب ليقو «باتكك :لإ نانعو

 :يعفاشلا دنعو هلام نم ضعبلا يف هك راشي نأ هل رهظ يأ اذك هل نع نم ةذوحخأم يهو ءاهتحص ىلع اوقفتا اذهلف

 ٤ كلام اهز وحب اقا نو «ةض وافملا تف رغأ "ل :كلام نعو يلجأ لاق هب و «نانعلا الا ةلطاب دوقعلا ا

 477/١[ :قئاقحلا زمر] .هتبيغو هروضح عم رخآ ىلإ هفرصت لك ضوفي نأب لاملا يف يواستلا طرشب ال ةلمجلا
 عيبلا لقعي يبصو غلاب نيب نانعلا تحص همث نمو «ةضوافملاب اهصاضتخال ؛ةلافكلا نود يأ "طقف ةلاكو'" :هلوقو

 ةراجتلا مومع يف وأ ماعط وأ زب عون يف نالج لا كرتشي نأ يهو ةلافكلا نود يأ :طقف ةلاكو (حتف) .ءارشل ثلا و

 .ةلافكلا ارك ذي , ول

 نأ :هانعمو «حبرلا يف ايواستو لاملا يف الضافت وأ حبرلا يف الضافتيو لاملا يف ايواستي نأ زوجي يأ :خإ حصتو
 ناقحتسي :رفز لاقو ءزوجي الف المع امهلقأل وأ دعاقلل هاظرش نإ المع امهرثكأل وأ امهم لماعلل ريكألا طرتشي

 يعفاشلا لاق هبو «نمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي هنأل ؛كلذ فالح اطرتشي نأ زوجي الو ءامهام ردق ىلع حبرلا

 .لضافتلاو يواستلا نيب لصف ريغ نم 'نيلاملا ردق ىلع ةعيضولاو اطرش ام ىلع حبرلا' : 2ع هلوق :انلو كلامو

 نوكي دقو ؛ةيراضملا يا امك اضيأ لمعلاب قحفمي لالاب قكتسي امك حبرلا .نآلو, :[43/9 :قئاقحلا نمر]
 (صلختسم) .لضافتلا ىلإ ةحاحلا تسمف ةاواسملاب ىضري الف لمعلا ىلع ردقأو رخآلا نم قذحأ امهدحأ

 (ئيع) .لاملا نود حبرلا ف ايواستي نأ وهو هسكع عم اضيأ ةكرشلا هذه حصتو يأ :هسكغو

 سيل يواستلا نأل ؛ةضوافملا فالخب ءضعبلا نود هلام ضعبب امهنم دحاو لك دقعي نأ حصي يأ :لاملا ضعببو

 امهدحأ سنج ناك نأب نيكيرشلا يسنج فالتحاب دقعلا اذه حصي يأ "سنجلا فالخو" :هلوقو «نانعلا يف طرشب

 = :يعفاشلاو رفز لاقو .طلخلا مدع عم اضيأ دقعلا حصي يأ "طلخلا مدعو" :هلوقو «ريئاند رخألا سنجو مهارد



 ةكرشلا ماكحأ ۳۳ ةكرشلا بناتك

 (هنم هتصخب هكيرش ىلع عجرو طقف نىقاب ناق بلوط و .طلخلا مدعو
 دقاعلا وه. هنأل هارتشا يي دلا نانعلا يكيرش نم هدحو

 ٠ كلهو «هلاع اعيش امهدحأ ىرتشا نإو ءءارشلا لبق امهدحأ وأ نيلاملا كالي لطبتو
 ا يأ نيكيرشلا دحأ يأ نيلاملا رخآ كاله وأ يأ اقلطم ةكرشلا

 روصتي الو «لصألا يف ةكرشلا عوقو دعب الإ هيف ةكرشلا روصتت الو «لاملا عرف حبرلا نأل ؛امهيف حصي ال =
 اذه ىلعو ءامهدنع طلخلا نع ةرابع ةكرشلا نأ كلذ يف لصألاو .ناطلتخي ال ناسنجلاو «نيلاملا طلح الب كلذ

 ؛هوجولاو لبقتلا ةكرش زاوج مدعو لاملا يف يواستلا عم حبرلا يف لضافتلا زاوج مدعو سنجلا داحتا طرش ناينبي
 اذهو ءامهنيب ىرتشملا نوكي نأ ىلع هتمذ يف نمثب امهنم لك يرتشيل نيفرطلا نم ليكو ت دقع ةكرشلا نأ :انلو
 .لاملاب قحتسي امك دقعلاب قحتسي حبرلاو طلخا ىلإ رقتفي ال

 دافتسي ال هنأل ؛نانيعتي ال :اندنعو «ضورعلاك امهدنع نانيعتي ريناندلاو مهاردلا نأ ىلع ةينبم ةلأسملا هذه :ليقو

 يف ةكرشلا تققحت اذإف ليكو فصنلا يفو ليصأ فصنلا يف هنأل ؛فرصتلاب دافتسي امنإو لاملا سأرب حبرلا

 رقاب هلك ةيراضلا# راسو اقرأ كلتا قوبل حبرلا وهو فرصتلاب دافتسملا يف تققحت طلخلا نودب فرصتلا

 (ئيع «صلختسم) .هوجولاو لبقتلا ةحص حصتو «حبرلا يف يواستلا الو سنجلا داحتا
 األ ؛رحآلا كيرشلا بلاطي ال يأ :طقف (ييع) .نيلاملا نيب طلخا مدعب اش حصتو يأ :طلخلا مدعو

 هلمهأ ديقلا اذهو «هسفن لام نم نمثلا ىدأ دق ناك نإ يأ :هكيرش ىلع عجرو (يع) .ةلافك نمضتت ال

 ليكو هنأل ؛هسفن لام نم هادأ اذإ الإ نوكي ال هنأ روهظل ؛"عحري" :هلوق نم هب ملعلل يرودقلا اذكو «فنصملا

 يعدي هنأل ؛ةجحلا هيلعف هلوقب الإ كلذ فرعي ال ناك نإف «هيلع عحري هسفن لام نم هدقن اذإف «هتهج نم

 ولو «هيلع عجري ال كرتشم لام نم هدقن ناك نإو «هلوق لوقلاو «ركني رخآلاو «رحآلا ةمذ يف لاملا بوحو
 (حتف) [4 7177/١ :قئاقحلا زمر].نايبلا هيلع ناك ةكرشلل هارتشا هنأ كالهلا دعب ىعدا

 ةبهطا يف امك دقعلا لطب كله اذإف «ةكرشلا يف هيلع دوقعملا وه هنأل ؛نيكيرشلا لام يأ :نيلاملا كال لطبتو

 امهيف نانمثلا نيعتي ال هنأل ؛ةبراضملاو ةدرفملا ةلاكولا فالخب «هيلع دوقعملا كالمي دقعلا لطبي ؛عيبلاو ةيصولاو

 ضري مل كيرشلا نأل ؛نيلالا دحأ كالمب ًاضيأ لطبت يأ "امهدحأ وأ" :هلوقو .ضبقلاب نانيعتي امنإو «نييغتلاب
 نيلاملا يأو «دقعلا لطبيف ؛هتكرشب هاضر تافف «كلذ تاف امهدحأ كله اذإف «هلام يف وه هكر شيل الإ رحآلاب

 :لاق امنإو «ةنامأ هنأل ؛كلذكف كيرشلا دي يف كله نإو ءرهاظف هدي يف كله نإف ءهكلام لام نم كله «كله

 ةلاسملا ق ام امهنيب اك رفشم رفشملا ناك رخآلا لاملاب ءارشلا دعب .نيلاملا دخلا كلها اذإ هنأل ؟"ءارشلا لبق"

 (ئيع «صلختسم) .ةيتآلا

 (ئيع) .هدعب امهيلعو «طلخلا لبق هكلام ىلع كالهلاو :ءارشلا لبق



 ةكرشلا ماكحأ ¢ ةكرشلا باتك

 طرش ا ننيبغتر هدب رش ىلع هل نم هه عجرو مهني :يرعشلا» سالا لام

 ىرتشملا ءيشلا ن 3 هلام ييرتشملا نيكي

 عضبي نأ ةضوافملاو نانعلا يكيرش رش خم. لغو .حبرلا نم ةاّمسم مهارد امهدحأل
 لحلاو ص ام خب وا نيكي نضع

 ن وسلا ةه لسة رشک يشلا تهور :خإ هتصخب عجرو (ط) .كارتشالا دعب رجلا قليرشلا ف أ :رخخألا

 ؛نيلاملا دحأ كالم تلظب دقعلا ةكرش نأل ؛هبيصن يق الإ فرصتي نأ امهنم دحاو لكل زوج الف دايز

 2رب امه اك رت عقو عقو نيح هنأل ؛هيف فرصتلا امهنم دحاو لكل زوجي يح دقع ةكرش :دمحدنعو

 اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل بيقعتلا ىلع لديل ءافلاب "كلهف" :فنصملا لاق ولو «هررقت دعب كالهلاب لطبت الف «دقع

 ام ىلع امهنيب كرتشم ىرتشملاف ؛ةكرشلا دقع يق ةلاكو لاب احرص نإ هلام رخآلا ىرتشا مث اهدحأ لام كله

 مكحب امه اكرعشم قرتشملا ناكف ةيقاب اه حرصملا ةلاكولاف «كالهاب لطب نإ ةكرشلا دقغ. نأل ءاطرش

 يرتشملل وهف «ةلاك ولاب احرصي ملو ةكرشلا درج اركذ نإو «نمثلا نم هتصحب هيلع عحريو «ةدرفملا ةلاكولا

 يف ام لطبيف ءلاملا كالم ةكرشلا تلطب دقو ؛ةكرشلا نمض يف يلا ةلاكولا مكحب هكلم يف هلوحد نأل ؛ةصاح

 (حتف «ئيع) .ةدوصقم تراصااقأل ؛اه اخحرض اذإ اه فالق ءاهتمش

 (ئيع) .هنامض نودب اضرلا مدعل ؛هباسسحب هيلع عجريف هلام نم نمثل ا ىضق دقو هكيرش ةصح يف ليكو هنأل :هكيرش

 ادا يأ | (ئيع) .يقابلا , هيو 5 الثم مهرد ةئام حبرلا نم ل نوحي ءاهقدحأ لاق نأب| :حبرلا نم ةامسم

 كلذ الإ حبري ال دق ذإ ؛ةكرشلا عاطقنا بجوي طرش هنأل ؛ةكرشلا دسفت حبرلا نم ةنيعم مهارد امهدحأ طرش

 لطبت ال ةكرشلا نأل ؛طرشلا داسف دارملا نأ رهاظف «ةكرشلا طرشلا اذهب يفتنتو ءامهدحأل هايم يذلا ردقلا

 (حتف «ٰييع) .لاملا ردق ىلع حبرلا نوكي طرشلا لطب اذإف ةدسافلا طورشلاب

 ةداع نم هنأل ؛لاملا برل حبرلا نوكيو هيف رجتيل ل الام عفدي نأ وهو عاضبإلا نم] :خ2إ عضبي

 ةداتعم تافرصتلا هذه نألف ؛ةعيدو لاملا عفدو يرتشيو عيبي ن اراها فاقت لال عفد امأ [ (نييع).راجتلا

 يفو «نمضي نأ سايقلاف لاما بطعو لعف ولف «ريعي ا ةراعإلا ركذي ملو .هنم ادب رحاتلا دج ال
 حيرلابو اليك و فرصتلابو ءاعدوم براضملا ريصي براضملا ىلإ عقذلاب هنألف ؛ةيراضملا امأو ال ناسحتسالا

 .اعاشم حبرلا نم رخالا قاقحتسا ةرورض تبقت ورع هيفا هلا رض

 ةيراضع الام اعا اذ ‹ليصفتلا هيفف ةبراضم لاملا ذخأ اذإ امأو «ةبراضم لاملا عفدي نأ "براضي" :هلوق نيعمو

 لاملا ذخأ اذإ كلذكو «ةكرشلا دقع تحت لحدي مل هنأل ؛ةصاخ هل حبرلاف ءامقراحت نم سيل اميف فرصتيل

 امقراحب نم ناك اميف فرصتيل ةبراضم لامل ذحنأ اذإ امأو ءامقراحت نم وه اميف رجتيل هبحاص ةرضخب ةبراضم

 :هلوقو .لاملا برو براضملا نيب هفصنو هكيرشل هفصن ءاكرتشم امهنيب حبرلا نوكي هكيرش ةبيغ لاح ًاقلطم وأ

 - اهلك ءايشألا هذه لعفي نأ هلف ءاغ تدقعنا ةكرشلاو «ةراجتلا عباوت نم ليكو تلا نأل ؛لكوي نأ هل يأ "لكويو"



 ةكرشلا ماكحأ ۲۳۵ ةكرشلا باتك

 .ةنامأ لاملا يف هديو .لكويو براضيو عدؤيو راتو

 ةبراضم لاملا عقدت يأ

 يبسكلا نوكيو لامعألا البقتي نأ ىلع غابصو اح وأ ناطایح كرتشا نإ لبقتو
 رحأب سائلا نم كرتشا أ یا ,

 00 ا م ا ا ذا امه لح هلبقتي لمع لكو «امهنيب
 ابقتلا يكيرشلا دحأ يأ نيكيرشلا نيب يأ

 اذكو «هلثم نمضتي ال ءيشلا نأل ؛كراشي ال كيرشلاف ؛ةكرشلا نع زارتحالل ركذ امم ديقو «دارفنالا ىلع -

 هنأ ةفينح يبأ نعو «لثملا عبتتسي ال ءيشلا نإ :انلق ال ؛براضي نأ هل سيل براضملاو ءليكو تلا هل سيل ليكو لا

 (ؤيع «حتف «صلختسم).لصألا ةياور وهو ءركذ ام حصألاو «ةكرش عون هنأل ؛ةبراضملا هل سيل

 ىلع ال هبحاص نذإب هضبق هنأل :خ2إ لاملا يف هديو (ٰييع٬ط) .مهنيب فراعتم هنأل ؛ءارشو عيبب ايبنجأ :لكويو

 هجو ىلع ضوبقم هنأل ؛ءارشلا موس ىلع ضوبقملا فالخب «ةيراعلاو ةعيدولاك راصف «ةقيثولاو ةلدابملا هحو

 نم دحاو لك دي يف لاملا نأ :لصاحلاو «ةقيثولا هجو ىلع ضوبقم هنأل ؛نهرلا ىلع ضوبقملا فالخبو «لدبلا
 ولو ؛هكيرشل عفدلاو عايضلاو نارسخلاو حبرلا رادقم يف هنيميب هلوق لبقيف «ةيراعلاو ةعيدولاك ةنامأ نيكيرشلا

 (حتف «صلختسم) .يلوتملاو يصولاو براضملا هلثمو «يدعتلاب الإ نمضي ال «هتوم دعب هاعدا
 اشيا لامغألا ةكرشو عئانصلا ةكرش ىمستو «لبقت ةكرش دقعلا ةكرش عاونأ نم ثلاثلا يأ | :لبقتو

 ءاوس ءامهتيب بسكلا نوكيو «لمعلا البقتي نأ ناعناص كرتشي نأ ىهو ءاضيأ نادبألا ةكرش ىمستو [ (قيع)
 لاقو ءاندنع ةزئاج يهو «لام طالتخا الب غابصو طايخك لمعلا يفلتخم وأ نيطايخلاك لمعلا يدحتم اناك

 فيكف ءامه لام الو «لاملا سأر يف ةكرشلا ىلع ينتبت حبرلا يف ةكرشلا نأل ؛زوجي ال :ةياور يف رفزو يعفاشلا

 ىلع رضتقي ال وهو ؛كارتشالا ىلع حبرلا ليصحت وه اغإ امهنم دوصقملا نأ :انلو ؟لصألا نودب حبرلا روصتي
 لمعلا فصن يف ًالصأ دحاو لك ناك «لمعلا لوبقب ربخآلا اسھت لک لکو اذإف ابا لمعلاب نوكي لب لاملا

 ليكوتلا لبقي ام دقعلا اذهو «حبرلا وهو ءدافتسملا لاملا يف ةكرشلا ققحتف ءرخآلا فصنلا يف اليكوو «لبقتملا

 .ناكمو ةعنص داحتا مزلي الف امهوحن وأ :غابصو (ٰييع «حتف «صلحختسم) .زوجيف

 فالخبءهب يملا ىلع هقفو نآرقو ةباتك ميلعتك هقاقحتسا نكمي يذلا بسكلا رحأ يأ :امهنيب بسكلا نوكيو

 يف اكرتشاول اذكو «حصي ال لاؤسلاب ليكوتلا نأل ؛لاؤسو ظاعوو ءارقو مكاحم دوهشو نييتفمو نيلالد ةكرش
 «ةفصانم نيكيرشلا نيب نوكي لمعلا نم لصحي يذلا رجألاف «ةحيحصف نيلامحلا ةكرش امأو «حصي مل مارح لمع

 رفز لاقو ءاندتع ًاناسحتسا زوجت امهنيب بسكلا نوكو لاونلا حصألاف المع انهاندأل حبرلا رثكأ اطرش ولو
 .اهيف ةطلخ الو «ةطلخلا يه ةكرشلا نأل ؛غابصلاو طايخلاك ناكملاو ةعنصلا فالتحا عم زوج ال :كلامو

 داحتا طرتشي الف «ةبراضملاك راصف «حبرلا يف كارتشا هرخآو «فرصتلاب ليكوت دقعلا اذه لوأ نأ :انلو

 - نأ سايقلاو «فصنلاب لمعلا هيلع حرطيف هناكد ىلع رخآ سلجي نأ لثم ناكملا داحتا طرتشي ال اذكو «ةعنصلا



 ةكرشلا ماكحأ "5 ٠ ةكرشلا باتك

 امه اهقرجأ أ سک امهمزلي

 «ةلاكولا نّمضتتو ,اعيبيو امههوج وب ايرتشي هلي نآ ىلع ل ااه الپ اک تش ا نإ :هوجوو

 قالطإلا دنع هوج ولا ةك رش يأ ىانلا دنع امهتهاجوب يأ

 توناحلا بحاص نم لبقتلا نل ءاهزا وح نسحتسا ۾ «ت وناحلا رحالا نمو لمعلا اقرأ نم نأ ؛ز وح ل =

 (حتف) ٤٦۸/١[ :قئاقحلا زمر] .لمع

 اهعفاد أربيو «ةرجألاب امهنم لك بلاطيو لمعلاب امهنم لك بلاطي يح اعيج نيكيرشلا مزلي يأ ] :امهمزلي

 نأ هلف المع امهدحأ ىلإ لحر عفد ول نح هكيرش مزلي امهدحأ هلبقتي يذلا لمعلا يأ [(ط) .امهدحأ ىلإ عفدلاب

 ءادأ نع ئرب ةرحألا عفد امهيأ ىلإو «لمعلا ةرجأب بلاطي نأ امهنم دحاو لكلو «ءاش امهيأ لمعلا كلذب ذحأي

 ,نادبألاب ةبلاطملاو لامعألا نامض يف ةضوافملاك ناكف ؛رخآلا ىلع نومضم امهدحأ هلبقتي ام لك نأل ؛ةرحألا

 (حتف) |[ كحل قانا زمر | اسا لمعب نآربيو ءرجألاب نابلاطيو

 یت يبدو يل ولو اصرخ a سپ تتناك ای لود امه د حا لمجد عي يسع

 لمعلا 2 عل نم قلحاأ اھ دا E دا ااا ىلعو نال a امهنيب دب رل طارتشا روحو «ءاشابحج وم

 ةقيقحب ال لمعلا نامض ردقب حبرلا نأل ؛زوجي :اندنعو 178/١[ :قئاقحلا زمر] .الضافتم زوجي ال :رفز دنعو

 ؛امب تيمسو سيلافملا ةك رش اضيأ ىمستو [ (نييع) pr أ ا اأ قا

 :ليق و ءفرعي اي يذلا هج ولا نم كايرتشي امهنأل ؛ليقو «سانلا تنی ةهاجو 1 ن لا ةعبستلاب ىرتشي | ا

 تفيضأ امنإ :ليقو 413/١[ :قئاقحلا زمر] .هبحاص هجو ىلإ امهنم دحاو لكر ظني امهرمأ اربديل اسلح اذإ امهنأل
 حبرلا نأ ؛زوحب ا :كلامو يعفاشلا لاقو ,اندنع ةزئاحج ةكرشلا هذهو لاك مدعل اهعم لذتبت األ ؛هوجولل

 .هب الإ هبحاص ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛هيرتشي اميف رحخآلا نع الير امهنم دحاو لك نوكيف «ةلاك ولا

 «ةضوافملا هيضتقت ام عيمج اركذو ةضوافملا ىلع اصن اذإف «لبقتلا ةك ر شك ةضوافمو انانع تركت 25 سلاو م

 نم نكمتي كلذب هنأل ؛"ةلاكولا نمضتت" :هلوقو .نانعف الإو «ةضوافم تراص ءاهطئارش اهيف تعمتحاو

 امهنم دحاو لكف «ةضوافم تناك اذإ كلذ عم اضيأ ةلافكلا نمضتتو «هيلع هل ةيالو ال ذإ ؛هبحاضل ليصحتلا

 تنيعتف «ةيالو الو ءهل ةيالو وأ ةلاكوب الإ زوجي ال ريغلا ىلع فرصتلا نأل ؛هب يرتشي اميف رحآلا ليكو

 (ط) .امهنيب يقب امو ةئيسنلاب هايرتشا ام نمت هنم ناعفدي عيبلاب لصح امف :اعيبيو (حتف ؛«صلختسم).ةلاك ولا

 (ط) .قباسلا اهطرشب ةلافكلا تنمضت اذإ ةضوافم نوكتو ءانانع نوكتف :ةلاك ولا



 ةدسافلا ةكرشلا ۳۷ ةكرشلا بابك

 .لضفلا طرش لطبو ؛كلذك ُجيبَرلاف هتثلاثم وأ ىرتشملا ةفصانم اطرش نإف
 ىرتشملا يف اطرش امك ي 31 هوحولا ةكرش ناكيرشلا يأ

 E 5 ١ ف ا يي بسكلاو فاقتماو دايطيصاو باطتحا ف رھا حض الو

e"نوكي نأب ىرتشملا ةثلاثم اطرش وأ يأ :هتفلانم وأ (نيع) .نيفصن امهنيب نوكي نأ نعي ءارلا حتفب  

 امهنيب حبرلا نوكيف حبرلا ف] :لضفلا طرش لطبو (قيع) .رخآلل ناثلثلاو امهدحأل ثلثلا : يانا انيس

 نامضلاب وأ ءلالا برك لاملاب وأ «براضملاك لمعلاب الإ قحتسي ال حبرلا نأل [(ئيعءط) .كلملا ردقب
 الو ءنامضلاب لضفلا هل بيطيف «ذحأ امن لقأب ذيملتلا ىلع هيقليو «سانلا نم لمعلا لبقتي يذلا ذاتسألاك

 الف نمضي مل ام حبر هيلع دئازلا حبرلا ناكف «ىرتشملا يف كلملا ردقب نامضلاو «ءايشألا هذه ريغب حبرلا قحتسي

 ةبراضملا ف لضفلا زوجيو كلما ردقب امهنيب حبرلا نوكي لب ًاثالثأ حبرلاو نيفصن امهنيب ىرتشملا نوكي نأ زوجت
 (حتف «نييع) [؟5 14/4 :قئاقحلا نييبت] .اهيف لاملا نيعتل ؛سايقلا فالح ىلع

 ةيالو تابثإ ليكوتلا نأل :خإ ةكرش حصت الو [453 :قئاقحلا زمر].ةدسافلا ةكرشلا نايب يف :لصف

 هريغ ةماقإ كلمتي الف .هكلمب مل لكوملا نأل ؛انه ئعملا اذه ققحت نكمي الو ءلكوملل تباث وه اميف فرصتلا

 ةكرشلا حصت ال اذكو ۲٠٠/٤ :قئاقحلا نييبتا .هريغل هيف مكحلا عاقيإ نكمي الف ءهذخأ ن رمل حابملا نألو «هماقم

 هيف ةكرشلا اذكف لطاب حابملا ذخأ يف وهو «ةلاكولا نعم ةنمضتم ةكرشلا نأل ؛تاحابملا ءايشألا رئاس ذخأ يف

 عاونأ لكو باستكالا نم عون هنأل ؛قيقحتلا ىلع حابم ةفرح هذاختاو يهلتلل الإ حابم ديصلا نأل :دايطصا
 .حيحصلا ىلع ءاوس ةحاباإلا ق بسكلا

 دمحأو كلام دنع الإ حابم لك يف اذكو «لابحلا نم رامثلا ءانتجاو شاشتحالا يف اذكو «ءاملا حزن يأ :ءاقتساو

 لقنو نداعملا نم زونكلا بلط يف اكرتشا اذإ زوجي ال اذكو «حابم نم ءاقتسا يف حصي :ةيعفاشلا ضعب نعو «حصي
 نيط نم انبلي نأ ىلع اكرتشا اذإ اذكو كلذ هبشأ ام وأ لحكلا وأ حلملا وأ صحلا وأ ءاهفاكلمي ال ضرأ نم نيطلا

 (حتف) ٤٦۹/١[ :قئاقحلا زمر] .هيف اكرتشا اذإ سانلا نم لاؤسلا وهو يدكتلا زوجي ال اذكو ءارحآ اخبطي وأ كولم ريغ

 (قيع) .اعيبيو لابحلا نم ابطتحي نأ ىلع نانثا كرتشي نأب :باطتحا

 يف ةكرشلا حصت مل اذإ يأ :لإ لماعلل (ييع «ط) .ةكرشلا هذه نم لصاحلا بوسكملا يأ :بسكلاو

 ببسلا دوجول ؛ةصاخ لماعلل بوسكملاف ءرخآلا ةناعإ نودب امهدحأ بستكا امف تاحابملا نم هريغو باطتحالا

 الا اغار انقدحأ بطحلا إو قاليتسالا ىف امهتاوتسال تاق مهني وهف ءاعم اذا إو. نهتم عالزولالا یهو

 - «دمحم دنع غلب ام اغلاب هلثم رجأ نيعمللف ءرخآلا هلمحو امهدحأ ديصلا ذحأ وأ ءرخآلا هعمجو امهدحأ علق علق نأب



 ةدسافلا ةكرشلا ۳۸ ةكرشلا باتک

 «لضفلا طرش نإو لالا ردقب ةدسافلا ةكرشلا يف حبّرلاو رخآلال ام لثم رحأ هيلعو
 لإ ردقب نوكي يأ لماعلا ىلع يأ

 EÊ SEN at ؛هنذإ الب رحآلا لام ڭزي لو اهكح ولو امهدحأ توم ةكرتشلا لطبتو
 رخآلا كيرش يأ دقعلا ةكرش يأ

 ةيوار رخآللو لغب امهدحأل ءءاقتسالا يف اكرتشا اذإ كلذكو «هتميق فصن هب زواجي ال :فسوي يبأ دنعو =
 ؛لقملا رحآ بحو امنإو «لغبلا وأ ةيؤارلا لشق رخآ ةيلعو «ىقتسا يذلل ةرجألاف ىقتسا امهيأف عاملا اهيلع ايقتسيل

 (نييع «صلختسم) .لثملا ةرجأ قحتسيف «دساف دقعب هريغ ةعفنم قوتسا هنأل

 ةكرش يأ ةحيحص لعحت نأ زوجي ّيلا] :ةدسافلا ةكرشلا .حيحصلا وهو غلب ام اغلاب هناعأ نأ :رخآلل ام

 ةكرشلا قف بسكلا نأ ال وأ ركذ هنأل ؛اضقانت فتصملا مالك يق نإ :لاقي ال [(يع :ظ) لالا ردقب ناوكت

 طرش نإو لاملا ردقب ةدسافلا ةكرشلا يف حبرلاو" :هلوقب هفلاخي ام ركذ مث رخآلا لثم رجأ هيلعو «لماعلل ةدسافلا

 ام ايناث ةركذ ام عوضومو.؛ رهنلا نم ءاقتسالا وحن يف ةكرشلا تعقو اذإ ام الوأ ةركذ ام عوطوم نأل ؛"لضفلا
 داسفلا أرط نكلو «لاملا سأر يف يواستلا عم اال حبرلا طرتشاو ءالثم هعيبو رعبلا ءارش ىف ةكرشلا تعقو اذإ

 .ةامسم مهاردب حبرلا لصأ نم امهدحأ صيصخت طارتشاك ضراع رمأل
 اذإ ام هلحم لاملا سأر يف يواستلا عم حبرلا يف لضافتلا طارتشا زاوج نأ ىلإ "لضفلا طرش نإو" :هلوقب راشأو

 رخآلل ناك امهدحأ نم لاملا ناك ول يح لاملا ردقب امهنيب حبرلا نوكيو ءالف تدسف اذإ امأ «ةك رشلا تحص

 اهنإ ةدايزلاو الا اعبات توکی هدقعلا دقق: دق انههو .ءادوهحوم ناك 131 دقن عبات حبرلا نألو ؛لثملا رحأ

 ىقبو لضافتلا طرش لطبف ءالصأ دحوت مل ةيمستلا نأك راصف ءدقعلا داسفل تدسف دقو «ةيمستلاب قحتتست

 (حتف «ئيع) .لاملا سأر ردق ىلع قاقحتسالا
 لطبت يهو ةلاكولا نمضتت ةكرشلا نأل ؛ال وأ هبحاص تومي كيرشلا ملع ءاوس اقلطم :خلإ ةكرشلا لطبتو
 اههدحأ خسف اذإ ام فالخب ءاهنم اهل دبال ذإ ؛ةكرشلا تلطب ةلاكولا تلطب اذإف ءيمكح لزع هنأل ؛توملاب

 .ايدضقا الرع ر وكل رخآلا ملع ىلع فقوتي ريناندو مهارد لاملا ناك نأب اهيف خسفلا هل نوكي ةلاح يف ةكرشلا

 (حتف) 470١/١[ :قئاقحلا زمر]
 هب ضقي مل نإف «هقاحلب يضقو برحلا رادب قحلو امهدحأ دترا ا اک تولا ناك ولو يأ اک ولو

 لاس یف اتابع بلقتت لهو ‹«تعطقنا لتق وأ تام نإو «تيقب مكحلا لبق داع نإف ءاعامجإ ةكرشلا عاطقنا فقوت

 نأل ؛هنذإب الإ رحآلا لام ةاكز يدؤي نأ نيكيرشلا دحأل سيل يأ :كزي ملو (حتف) .هاتبثأو مامإلا هافن ؟فقوتلا

 ريغب ىدأ نإف ئادألل هبحاص نذإ نم هيف دبالف ؛ةكرشلا هنمضتي الف «ةراحتلا لامعأ سنج نم سيل ةاكزلا ءادأ

 (يشحم «صلحختسم) ةا ىم اعرق نوكي لب هلام نع ىدأتي ال هنذإ

 (ئيع) .اهنم تسيل ةاكزلاو «ةراجتلا يف نذإلا نأل :هنذإ الب



 ةدسافلا ةكرشلا ۲۳4 ةكرشلا باعك

 دحأ نذأ نإو .يباثلا نمض ابقاعتم ولو ءانمض اعم ايدأو دحاو لك نذأ نإف
 5 نعمت ي

 .ء يش الاب هل يهف ‹لعفف ءاهأطيل ةمأ ءارشب نيض وافملا
 ةمألا يأ يرتشملا يأ 1 روا

 عو هفت نج اس ااو داو لك ىدأف «هتاکز يدؤي نأ هبحاصل امهنم دحاو لك نذأ ول يأ ءاع ايدأو

 دنع اذهو «ةدایزلاب عجري رثكأ ايف روحأ لاف ناك نإف :ةتانسافيوب اقلطم-ةيسابم بيسنا ذحاو لك نمش هكيرش

 مدعل ؛اعم ايذأ اذإ ةدنغ نامضلا بجي ال نأ ىغبني :ليق نإف .ملعي مل نإ اعيش نمضي ال :امعتدتعو «ةفينح يبأ
 نأل ؛اريدقتو ارابتعا هقبس دقف ًاقيقحت هقبسي مل نإ لكوملا ءادأ :انلق ءادقن ليكولا لعف عقي ملف لكوملا ءادأ قبس

 اعاب اذإ لكوملا عم عيبلاب ليكولاك نعم اقباس ريصيف «ليك ولا فرصت نم برقأ هسفن ىلع لكوملا فرصت

 (صلختسم) .ليكولا عيب نود لكوملا عيب ذفني هنإف ءاعم نامالكلا جرو

 «ةفينح يبأ دنع ملعي مل وأ هبحاص ءادأب ملع لوألل يناثلا نمض يناثلا ىدأ مث لوألا ىدأ نإ يأ :يباثلا نمض

 وأ هكيرش ءادأب ملع اقلطم نمضي ەل : تادايرلا' قو «ةاك زلا باتک ٤ اذك الف ااو ‹نمصي ملع لإ :الاقو

 ضرفلا طاقسإ هب رومأملا نأل ؛هب رومأملا ريغب ىتأ هنأ :هلو «هب ىتأ دقو «ءادألاب رومأم هنأ :اممل «قتعأ وأ هلبق

 هئاضقب نمضي ال ثيح نيدلا ءاضقب رومأملا فالخب ءملعي من وأ ملع افلاخ راصف «ضرفلا هب طقسي ملو «هنع

 (حتف) 417١[ :قئاقحلا زمر].فلاخي مل هنأل ؛رمآلا ءاضق دعب ملع ريغب

 نيكيرشلا دحأ نذأ اذإ يأ كلذك هيف مكحلا نانعلا يكيرش دحأ نأل ؛يقافتا هب دييقتلا نأ رهاظلا :نذأ نإو

 :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب يرتشملل ةيراحلاف كلذك هل نوذأملا لعفف اهأطيف ةيراج يرتشي نأ رحآلل

 نوكيف «كلملا ةلباقم. نمثلاو ءاهؤطو هل لح يح ةصاخ هل عقو كلملا نأل ؛نمثلا فصنب هكيرش ىلع عجري

 ةيراجلا نأ :هلو «:ةوسكلاو ماعطلا نمث يف امك هتصخب هبحاص هيلع عحريف كرتشم لام نم هاضق دقو ؛ةصاخ هيلع

 لحي ال ءطولا نأل ؛هبيصن ةبغ نمضتي نذإلا مث :ةرييغت ناكلمي ال ذإ ؛ةكرشلا ىضتقم' ىلع ايرح امهكلم يف لخدت

 .اهايرتشا اذإ امك راصف «كلملاب الإ

 ةكرشلا نع ئثتسم كلذ نأل ؛يقوسكو لهألا ماعط فالخب ؛ةبه تناك «كل اهضبقا :رحآلل امهدحأ لاق مث

 نمشلاب بلاطي نأ عئابللو ؛ةكرشلا لام نم هيلع انيد ايدؤم ناكف ءدقعلا سفنب ةصاخ هل كلملا عقيف «ةرورضلل

 سلسال |[ 7.5 :قئاقحلا زمر] :نيريدقتلا ىلع ءاش امقهيأ

 .ةكرشلل ال ءارشلاباهل ن وذأملل يأ ' هل يهف .هل نذأ ام لثم ما ىرتشملا يأ : لعفف



 فقولا ماكحأ 200 0 فقولا باتك

 فقولا باتک
E 

 ............كلملاو ءةعفنملاب ْقَّذَّصَتلاَ فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح وه 2585
 فقاولا كلم يأ لإ كلم مكح ملع يأ 0 اعرش فقول يأ

 بسانت | (ئييع) .ىدعتي الو ىدعتي افوقو ةسفنب فقوو افقو هسبح اذإ هفقو نم ردصم وإ :فق ولا باعك

 ؛ةرخالا يف فقولا عافتتاو ءايندلا ف ةكرشلا عاضا نکل زج تعال است لك نم دوصقملا نأ ثيح- نم ن :نيياتكلا

 ربب ايندلا يف سفنلا بوبحم ةدارإ هس یورک کو کرو ایی ال أ اع ا .ةكرشلا دعب هركذ اذلو

 تسيح ۾ تفف ۾ يهو «حيرصلا هيف نم ةثالث «ةصاخلا ظافلألا نك رو .باوثلاب ةرخآلا قو «بابحألا

 :اهنم :هطورشو .موقتملا لاملا :هلحمو .تدبأو تمرحو تقدصت :يهو ؛ةينلا ىلع فقوتت ةيانك ةئالثلاو «تلبسو

 ةيفارك فيا ال نأو e هنوک و اک ولمم هنوک و ؛نئاكب الإ اقلعم ال اردتم هنوكو نيد وأ هفسب رجحلا مدع

 (حتف ءنيكسم) .ةنس وأ رهشب اتقؤم نوكي ال نأو «طرش رايح

 .هكلم ىلع لصألا ىقب اذإ الإ روصتي ال وهو ؛هتبلغل قدصتلا هضرغ نأل ؛ ةشينح- يبأ دنع اذهو :إ سبح وه

 ىلع ةسبحج يأ عةحجام نباو يئاسنلا ةهاور اشر لبس ۾ ءاهلصا نیلا : هنو رمعل قع هل وق هيلع لديو

 دنع ۾ :ى ل اعت هللا كلم ىلع نيعلا سبح :فقولا :امثدنعو افي م ناكل الإو ءاهرمثب قدصت و «ككلم

 :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا ىلإ لقتني هنأ :يعفاشلا نبعو «هل ةلبفأ ولا هيلع فوقوللا ىلإ كلملا لقتني :دمحأو يعفاشلا

 ءارقفلا ىلع ةعفنملاب قدصتي امنإو هريغ كلم ىلإ سب نيعلا رصق نيعلا سبح ئعمو ]4۷1/1

 لوزي :امهدنعو «هدنع ثرويو بهويو رإ عار فقرا 6 عجري هاما هوجو نم هجو باعني

 دهتحمي لصف هنأل ؛ةفينح a pi قري يذلا اک سس فوقوملا نع لوزي فقاولا كلم يأ راسو

 كلام دب ىلإ يهتني ال هلاوز دعب كلملا يأ كلام لإ ال :هلوقو ءعاضق ريغ نم لاو :ام دنع ۾ «ه ؤاضق دفنيف (هيف

 ةفينح يبأ دنع زوجي ال فقولا نأ فالخلا لصأو «رم امك هيلع فوقوملا ىلإ يهتني هنإف دمحأو يعفاشلل افالح

 مزلي ال هنأ الإ هدنع زوجي :ليقو «لصألا يف روكذملا وهو حصي ال مودعملاب قدصتلاو ةمودعم ةعفنملا نأل ؛الصأ
 .حصألا وهو تام اذإ هنع ثرويو «ءاش تقو يأ هيف عجري يح ةيراعلا ةلزنم

 لوزي ال :دمحم دلعو «لوقلا درحم. ل وزی : فس وي يبأ دنع هنأ ريغ «هنع فقاولا كلم لوزيو زوجي :امهدنعو

 E ريعساب# رمع نبا | دب ی ا بن نيا يهيلإ بوب ع

 ءارقفلا ف ثروت لور تضر ر غال نأ ىلع قو رفع قدصتف ؛ 0

 = «لومتم ريغ معطيو «فورعم اب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج الو .ليبسلا نباو فيضلاو ىبرقلا يوذو



 فقولا ماكحأ ۲4١ فقولا باتك

 :عطقتل ال زب هرعآ لعجتو ؤزقيو بقي نح می الر ؛كلام ىلإ ال ءاضقلاب لوزي
 ديبأتلا ىلع لدي هجوب فقولا رخآ يأ فقولا كلام ديب ىلإ يوسي ال يأ وقوم نع

 ؛ىلاعت هلل هكلم طاقسإ هنأل ؛لوقلا درجمب هكلم نع لوزي :فسوي وبأ لاق مث .نورخآو ملسمو يراخبلا هاور =

 ققحتي ال هللا نم كيلمتلا نأل ؛يلوتملا ىلإ هملسي يح لوري ال :دمحم لاقو ؛ةثالثلا تلاق هبو «قتعلاك راف

 ةذفنملا تاقدصلا نم اهريغو ةاكزلا يف امك دبعلا ىلإ ميلستلا نمض يف تبثي هنكلو «ءايشألا كلام هنأل ؛ادضق

 نا نسبتي الب يآ اا ضئارف نع نی ال“ عقم هلوه ةف نالو تلاد ر لم تلمح: ريققلل تملا يلا يهر
 ىلع ءاقبلاب الإ هنع قدصت الو امئاد ةلغلاب قدصتلا ىلإ جاتحي هنألو ؛ةثرولا نيب ةمسقلا نع كلاملا توم دعب

 325 يبلا توم دعب كلذ عيبي نأ هدد رمع دارأ اذهو «فقولا موزل ىلع لدي ال امد رمع نبا ثيدحو «هكلم
 رئاسك هيف دهتحم لصف هنأل ؛مزلي مكاح هب مکح اذإ هنأ الإ یک هللا :لوسر نيبو هبيب ناك ام ضقتي نأ هرك مث

 (حتف ءصلختسم) 417١/١[ :قئاقحلا زمر] .امهوق ىلع ىوتفلاو تادهتخما
 ةصاخلا فقولا طورش يف عورش اذه :متي الو .ناطلسلا لبق نم يلوتملا يضاقلا ءاضقب يأ :ءاضقلاب لوزي

 لوزي الف ءاضقلا نع الخ اذإ امأ «لوزي ءاضقلاب كلملا نأ يه «ةيعامجإ لاسم: كاب ل لوا راقأ و. دس كقَح

 هنأ :يناثلاو «هيلإ هملسيو يلوتملا فقاولا بصني يح متي ال فقولا نأ :لوألا «دمح دنع طورشلا هذه دعب الإ

 ىلع لدي ام ركذي يأ عطقنت ال هجول فقولا رخآ لعجي نأ :ثلاثلاو «هكلم نع هزيم يأ زرفي ىح متي ال
 .اغلاب القاع ارح فقاولا نوكي نأ :عبارلاو «ديبأتلا

 ةمتت نم ةمسقلا نأل ؛زوجي :فسوي يبأ دنعو دمحم دنع زوجي ال هنإف «عاشملا فقو نع "زرفي' :هلوقب زرتحاو
 هرضي الف «هوحنو مامحلاك ةمسقلا لمتحي ال ام فقو امأو «هتمتت اذكف طرشب سيل هدنع ضبقلا لصأو «ضبقلا

 ام حبقأ نم هيف ةأيانهملا نآل ؛عامجنإلاب ًاقلطم ع ويشلا عم متي ال هلإف «ةربقملاو دجسملا يق الإ ةبهاو ةقذصلاك حويشلا
 هنأ :لصاحلاو «تقو يف البطصا لعجيو «تقو يف دجسم يف ىلصيو «ةنس عرزيو «ةنس ىتوملا هيف نفدي نأب نوكي
 (حتف «ئيع) .فسوي يبأ دنع اضيأ هلمتحي ام يف الو ؛دمح دنع ةمسقلا لمتحي ال ام ف فقولا ةحص عنمي ال

 (ئيع) .راثآلا ةقفاوم ىلإ برقأ وهو ىراخب خياشم يفي هبو دمحم لوق وهو يلوتملا هضبقي يأ :ضبقي ىتح

 (ندعم) .هفقو زوجي ال هنإف عاشملا نع هب زرتحاو ءاضيأ دمحم لوق وهو هريغ نع فقولا فقاولا لزعي يأ :زرفيو
 اذإ :فس هپ وبأ لاقو «نيفرطلا ع ادبأ :عطقنت هيإ (ط ‹ٰييع) .فقاولا لعجي يح اضيأ متي الو يأ : لعجيو

 دف ةلغلاب قدصتلا نأ :امضو «مهمسي من نإو ءارقفلل راص مهيلع فوقوملا ضرقنا اذإو «زاج عطقنت ةهج هيف ىم

 :ديبأتلا ركذ يف فالخلاو ءصيصنتلا بجوف ءديبأتلا ىلإ هقلطم فرصني ملف «عقي ال دقو ءديبأتلا هجو ىلع عقي

 «ةسوبح وأ ةمرحم وأ ةفوقوم ةقدص هذه يضرأ :لاق ول نح حيحصلا وهو عامجإلاب طرشف ديبأتلا سفن امأو
 ديبأتلا ركذ نإف «ةفينح يبأ ذيملت ىمسلا دلاح نب فسوي دنع الإ لكلا دنع فقولا حصي ديبأتلا ركذي ملو

 (حتف) 47/١[ :قئاقحلا زمر] .طرشب سيل هنأ حيحصلاو «فقولا ةحصل هدنع طرش
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 نب ا ا :لماعت ديفا لوقتمر .هزاوجب ىضق عاشمو هتركأو هرقبب راقعلا فقو حصو
 هرقي عم يأ

 ل وقنملا شقو زوجي الو هوقو ةباحصلا نم ةعامج نا ؛ةفينح ىبأ دنع ادرجب راقعلا فقو حص يأ :خلإ حصو

 امهدنع ةركألاو رقبلاب راقعلا فقو حص نكلو «لوقنملل ديبأت الو «فقولا طرش نم ديبأتلا نأل ؛سايقلا وهو هدنع
e Es e : 5 Sass EN elasهس  EN1 :  ' 

 خيب يب برشلاك ادوهقم لضض ال ام اغ مكحلا نا تيب .دقو ةدوضقملا ليضع يا نضرالل حي اغ ؛اناسحتسا

 لخير هواتف" يب يطاولرلا ناتو تارتا تاللا راس اذه ىلعو اب رأل فز ي اغلا لعسي ذو «ضرألا
 ؛كلذ اوفراعت عضوم يف ناك نإ زاح ؛ليبسلا ءانبأ ىطعي اهنمسو اهنبل نم جرح ام نأ ىلع طابر ىلع ةرقب فقو

 (ئيع «حتف «صلختسم) .اهض اينقرأل اعا ققولا ف لحدو «دبأتي ال اهئانب نإف «ةياقسلاك فرعلا ناكمل

 (حتف) .ةعيضلا :راقعلا سوماقلا يو «ةتبنم ريغ وأ تناك ةتبتنا ضرألا :نيعلا حتفب : راقعلا

 (حتف) .ةثارحلا تالآ رئاس اذك و «نوئارحلا ةديبع مهو ؛فاكلا نيدنعت راكأ عمج تاحتفلاب :هتركأو

 نأ ملعاو .عاشم فقو امهدنع حص يأ [(صم) .عاشم فقو اضيأ حصو يأ راقعلا ىلع فطع رجلاب] :عاشمو

 ام :يباثلاو ع« قحسرلاو مامحلاك ةمسقلا لمدحي ال ام لوألا :كاعونت عاك ريشا | نيب ةمسقنملا ر معلا راقعلا يآ انشا

 لمتحي اميف فالخلاو «فالح الب فقولا ةحص عنمب ال ةمسقلا لمتحي ال اميف ع ويشلاف «رادلاو ضرألاک اهلمتحي

 نأل ؛فسوي يبأ دنع زئاج وهف «فقولا زاوجب مكاحلا مكح يأ هزاوجب يضق افقو عاشملا ناك نإف «ةمسقلا

 فقو زوجي الف ءطرش ضبقلا :دمحم دنعو «هتمتت وه ام اذكف ؛طرشب سيل هدنغ ضبقلاو «ضبقلا مات نم ةمسقلا
 فق و ۾ «ىوتفلا هيلع ۾ دمحم دنع ءاضق ريغب عاشملا فقو حصي ال هنأ ؛"هزاوخ يضق' :هلوقب و 8 عاشملا

 (حتف « صلختسم) .ةحصلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي ال اقافتا حيحص ىحرلاو , مايجاك" ةهتسقلا لمتحي ال يذلا عاشملا

 (ئيع) :تادنهتملا ف و تا مطقيب يضاقلا ءاضق نآل ؛هيف فق ولا او أ :هزاوڪ

 فقو حض يآ عاشم ىلع:فطع رباب ا .اديصق لؤقتم فقر اضيأ حصو ا يأ | خا هيف لوقنمو

 Ee اذهو «ىوتفلا هيلع و ؛ كمت ل وق وهو هفق ۾ 5 مقداع ترحب يأ سانلا لماعت 35 يذلا لوقنملا

 دلاخ امأ" کک - هلوق ناسحتساللا هحو ‹«تالوقنملا يف ديبأت الو فقول ١ لرش. نس ديب الا نآل ؟ز وحن ال نأ سايقلاو

 عاركلا يف الإ زوج ال :فسروي لأ دنعو «ةحلط لعف كلذك و "هللا لیبس يف اسارفاو هل انعارذ نسی كقف

 ىلع اسايق هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكميو هعيب زوجي ام لك فقو زوح يعفاشلاو «ليخلا عاركلاو «حالسلاو

 ىقبيف ,عاركلاو راقعلا وه وسو عج رشلا دروم ىلع رضتقيف ؛لوقنملا فقو ز ما وحج مدع لصألا : انلق انلق «حالسلاو عاركلا

 شيجلا زيهحج ىلع فقولا زوو .ریناندلاو مهاردلاك راصف هيف لماعتلا مرتك سايقلا لضصأ ىلع ةقارؤ اف

 (يیع ؛ « صلحختسم) ا لس ق تاقفنلاو «حالسلاو عاركلاب

 اشا وأ هزانج وا اراشنم و وأ امودق وأ اوف و اسأف وأ ًاقحصم ناک ءاوس ًاقلطم هفقو ةداعلا وج يعي : لماعت
 يبا

 نکس ىوتفلا هيلعو دمحم لوق وهو اا وأ اغ8 وأ لججارم 0 ارو 0



 فقولا ماكحأ 4۳ فقولا باتک

 ولو .طرش ال راس لع نم ادیو ارا ىلع فاو اب ومشي لو ھا ال

 ت فق ولا لصاح نم يأ يلوتملا ي مب ف وقوملا

 مك احلا ي تاس و يأ

 فقولا كيلمت زوجي ال يأ [(ط) .راعي الو نهري الو «موزللاو ةحصلا دعب فقولا كيلمت زوجي ال ل يا ]:كلم الو
 كلام ىلإ ال كلم ةلازإ هنأل ؛كلملا لبقي ال موزللاو ةحصلا دعب فقولا نأل ؛كلملا بابسأ رئاسو ةبهلاو عيبلاب

 .قتعلاك هكيلمت حصي ملف «ةيقرلا لبقي ال رحلاك
 نأل ؛اعاشم امي اوعفتني نأ مه لب مهنيب مسقي نأ زوجي الف «هدالوأ ىلع اراد وأ ةعيض فقو اذإ يأ : خإ مسقي ال

 نيب هتمسق نأ دافأف ءهيقحتسم نيب مسقي ال فقولا نأ لصاحلاو «فقولا يف زوجي ال وهو «عيبلا نعم ةمسقلا يف

 ال كيلمتلا عونمملاو «قوقحلل زييمتو زارفإ األ ؛نيبحاصلا دنع ةزئاج كلملا نع فقولا زيمتل فقاولاو كلاملا

 (ئيع) .زوجي الف كلذ يفانت ةمسقلاو نيعلا يف ال ةلغلا يف مهقح نأل :هدالوأ ىلع (ييع ءصلختسم) .زارفإلا

 ا ورک ل را تک فار ر ماوس ردا نقولا ساس یم خوفا اذني نأ بق يل او
 نم طرش ريغ نم ءاضتقا ةرامعلا طرش تبثيف «ةرامعلاب الإ امئاد ىق الو ءامئاد ةلغلا فرص فقاولا دصق

 ناك اذإ امأ اقيم هيلع فوقوملا ناك اذإ اذهو الو هتفص ىلعو «فقولا ردق ىلع دارت ال ةرامعلا مث «فقاولا

 ادئاز ناثلا نوكي كاب ڙو :ليقو «حصألا وهو «ةدايزلا زوحت ال :ليقف «خياشملا فالتحا هيفف «ءارقفلا ىلع افقو

 (ييع) .طرشي مل وأ طرش دارأ فقاولا نم :طرش الب (نيع ءصلختسم) .لوألا ىلع
 مرغلاو اهب عفتنملا وه هنأل :ىنكسلا هل نم (يع) .هنيعب صخخش نيكس ىلع اراد فقولا ناك ولو يأ :اراد ولو

 مهرقفل اهنع اوزجع وأ ةرامعلا نع ناكسلا مهو هيلع فوقوملا عنتما ول يأ :هترجأب مكاحلا رمع (نيع) .منغلاب
 حصي الو «كشلا ناكمل هقح نالطبب اضر هعانتما نوكي الو «هلام فالتإ هيف نأل ؛ةرامعلا ىلع عنتمملا ربجي الف

 ىقبي ام ردقب اقرجأب اهرمعيف «هريغل وأ هل اهرجؤي مكاحلا نكل كلام الو رظان ريغ هنأل ؛ئكسلا هل نم ةراحإ
 كلذكف ءارقفلا ىلع افقو ناك نإو ؛نيكسلا هل نم ءاضرب الإ كلذ ىلع ديزي الو ؛فقاولا اهفقو يلا ةفصلا ىلع

 (حتف) [4174 :قئاقحلا زمر|.حصأ لوألاو «زوجي ةياور يفو «هيلع تناك ام ىلع ديزي ال يح ةياور يف

 ءانبلا | (يع) .اهوحنو بشخلاو بشحلاو رجآلا لثم فقولا نم ضقتنا ام نونلا رسكب] :هضقن فرصو

 عيب ترذعت نإف «هنيع ةداعإ رذعتت مل نإ فقولا ةرامع ىلإ مكاحلا هفرص فقولا نم ضقتنا ام يأ ضوقنملا
 .زوحي ال هنيع ةداعإ نكمأ نإ هعيب نأ يف رهاظ وهو «لدبملا فرصم ىلإ لدبلل ًافرص ةّمرملا ىلإ هنث فرصو
 عافتنالاب لخي ال هتلقل مدهنملا ناك وأ نوملا ترضحأ نأب ضقنلا ىلإ ةرامعلا جتحت مل نإو "هظفح الإ" :هلوقو

 ناوأ هيلع رذعتي ال يك ؛جايتحالا تقو ىلإ هنمث كسمأو هعاب فاح نإف «هعايض فخي مل نإ ضقنلا ظفح

 (حتفو :ويع). ضقنلا مسقي ال امك فقولا يقحتسم نيب نمثلا مسقي الو «ةحاحلا



 تإو يارا يتحتم توا ةمسما ألو اسی لح لر «جیتحا نإ هترامع ىلإ
 ضقنلا مكاخلا مسقي ال يأ ضقتلا يا هيلإ جتحي م نإو كلذ ىلإ نفقولا ةراسع:نإ يأ

 E HEF KARE ب5 :حص هيلإ ةيالولا لعج وأ .هسفنل فقولا ةلغ فقاولا لعج

FFمش سيل هنأل : يقحتسم (ئيعيط) .جاتحيل هن كسميو هغيبيف هعايض فاح اذإ الإ ليقتسملا يف هيلإ  

 (ئيع) .مهقح ريغ مهيلإ فرصي الف عفانملا يف مهقح امنإو هنم ءزج يف الو نيعلا يق قح
 ىلع وأ «نالفو نالف ىلإ هدعب نم مث «هتايح ةدم هيلإ عبرلا فرصي :هباتك يف لاق نأب :خإ فقاولا لعج نإو

 نأل ؛زوجج ال :دمحم لاقو «فقولا يف سانلل ابيغرت خلب خياشم هيلعو «فسوي يبأ دنع كلذ زاج اهنيع تاهج
 «يزارلا لالبو يعفاشلا لاق هبو ءالطاب ناكف «كلذ عنمي هسفنل اهضعب وأ ةلغلا طارتشاو «كلملا ةلازإب ةبرقلا

 ىلعو «ةزاوج ىلع كلذ لدف «طرشلاب الإ كلذ لحي الو «هفقو نم لكأي ناك ۴ع هنأ يور ام :فسوي يبألو
 رايخلا قالا طرفا وأ دناكم اهو نوكتو اط اذإ سرا اضروأ هب لدم نأ لفقاولا لرش ولا تلت انه

 يسفن ىلع ةفوقوم ةقدص يضرأ :لاق نأب هسقن ىلع فقو ول اذكو 41/٠[ :قئاقحلا زمر] .مايأ ةثالث هسفنل
 نيكاسملا هب عفتني ال لاحب فقولا راص اذإ :دمحم نع 'ىقتنملا يفو تشع ام ىلإ اهتلغ ىلع ةقدص :لاق وأ

 (حتف) .يضاقلل الإ كلذ سيلو هريغ هنمثب يرتشيو هعيبي نأ يضاقللف

 ىعاريف «ربتعم فقاولا طرش نأل ؛عامجإلاب زاج هسفنل ةيلوتلا فقاولا طرش اذإ يأ :هيلإ ةيالولا لعج وأ

 دنع هل ةيالولاف ءدحأل اهطرتشي مل نإو ءهدنع طرش ميلستلا نأل ؛ةيالولا هل نوكت مث هملسي دمحم دنع نأ ريغ

 هسفنل ةيالولا طرتشي ملو ءادبأ هلل ةفوقوم ةقدص هضرأ لعج اذإ "سانجألا" يفو «دمحم افالح فسوي يآ

 نأ الإ هل ةيالو ال :"ريبكلا ريسلا" يف دمحم لاق :لاق مث ؛طرتشي مل وأ كلذ طرتشا «فقاولل ةيالولاف «هريغل الو

 [ 4/7 :قئانقنلا زمر] .ةسفنل هظرتشي

 :لئاسم "هعابتا بجي فقاولا طرش" :مهوق نم اونشتسا ہال !عبتي ارا فقا ولا طرش سيل هنأ ملعا مث

 رجؤي ال نأ طرش ول :ةيناثلا «هدي نم فقولا عزني ال نأ فقاولا طرش نإو عزني نئاخلا نأ نتملا يف يتأي ام :ىلوألا

 نود ةفلاخملا يضاقللف «ءارقفلل عفن ةدايزلا يف ناك وأ ةنس هراجيتسا يف نوبغري ال سانلاو ؛ةنس نم رثكأ هفقو
 نم لأسي نم ىلع ةلغلا لضافب قدصتي نأ طرش :ةعبارلا «لطاب نييعتلاف «هربق ىلع أرقي نأ طرش :ةثلاثلا ءرظانلا
 نم ةميقلا عفد ميقللف موي لك انيعم امحل وأ اربع نيقحتسملل طرش :ةسماخلا «هطرش عاري مل ءاذك دجسم
 طرش :ةعباسلا :ايقت ًاملاع ناكو «هيفكي ال ناك نإ مامإلا مولعم ىلع ىضاقلا نم ةدايزلا زوحب :ةسداسلا «دقنلا

 (حتف) .هكلمي ال يضاقلا ريغو «حلصأ ناك اذإ لادبتسالا يضاقللف «لادبتسالا مدع

 (ييع) .عامجإلاب زئاج وهو اهيلع رظنلا وهو فقولا رومأ ىلع يلوتلا :ةيالولاو هطرشلاو فقولا يأ :حص



 ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف ¢ فقولا باتك

 .عزني ال نأ طرش نإو يصولاك انئاخ ول عزنيو
 هباتك يف فقاولا يأ

 ه2 ل 6 1

 ا سانلل تذايو .هقيرطب هكلم نع هزرفي تح هنع هكلم لزي ۾ ادجسم ىنب نم
 سانلا لوح دل يأ كدجسملا دجسملا نع يبابلا

 ىلع بجي «فقولا ىلع نومأم ريغ امهتم ناكو هسفنل ةيالولا فقاولا طرش ول يأ :خلإ انئاخ ول عزنيو

 وأ عرمخلا برک قيسفأ هب نظرا «فقولا رمأب مايقلا نع زجع ول عزني اذكو هدي نم فقولا عزن يضاقلا

 اذإ هنإفإ :يصولاك .ةنايخ هنهر اذكو «غ وسم الب فقولل هعيب ةنايخلا نمو «ءايميكلا يق هسفن لام فرصي ناك

 .راغصلل ارظن انئاخ ناك اذإ يصولا جرخي نأ يضاقلل نأ امك يأ [ (ٰييع) .هنم ع زني نومأم ريغ ناك

 ريغ ناك اذإ هنم ع زني «هدي نم فقولا ع زني ال نأ هباتك يف فقاولا طرش ولو يعي هلبق ام. لصتم :طرش إو

 (حتف «ٰييع) .عزنلا مدع طرش لطبيف «عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل ؛نومأم

 (ْييع) .لطبيف عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل ؛ناطلسلا الو يضاقلا هعزني ال نأ طرش يعي :ع زني ال نأ

 ةفلاخم دجسملا ماكحأ تناك امل 47/١([ :قئاقحلا زمر).اهوحنو ةربقملاو ناخلاو دجسملا ماكحأ نايب ٍف]:لصف

 مكح اذإ الإ هكلم نع جرخي ال فقولا نأ مامإلا بهذم ىلع ةفلاخملاو « ةدح ىلع لصفب اهركذ ةقباسلا ماكحألل

 :لوقي هنأ فسوي ىبأ بهذم ىلعو «مكحلا هل طرتشي ال ثيح دجسملا فالخب ةيراعلاك هدنع زوجي هنأل ؛مكاح هب

 اعاشم ةربقملاو دجسملا فقو متي ال هنإف ةربقملاو دجسملا يف هفالخب اقلطم فقولا ةحص نم عنمي ال عويشلا نإ

 ميلستلا نودب فقولا متي ال :لوقي هنأ :دمحم بهذم ىلعو «عامجإلاب لمتحي ال امو ةمسقلا لمتحي اميف اقلطم

 (حتف).لكلا دنع فقولل افلاخم دجسملا راصف ؛ميلستلا دوجو ىلع همامت فقوتي ال ثيح دحسملا فالخب

 دجسملا ف بلاغلا ذإ ؛بلاغلا رابتعاب دييقتلا اذهو "لاج ايدكس" خسنلا ضعب فو نكن قلب قف

 نوب ناطقا خت ولو افهم هلا ىب نع" س ارق رخو يدلل هينا قلل, رك هلأ ياللا ن قأ

 ريذقتلا نع ناصي دجسملا نأ ىلإ ةراشإ افاكم اهتحاح يضقت ال اهنأل ؛ركذلاب ةاطقلا صحو "ةنحلا يف اتيب هل هللا

 (ئيع «حتف) .رهاطب ولو
 اقيرط هل لعجي نأب :هكلم نع .هقيرط عم هكلم نع زيمتلاو زارفإلاب الإ ىلاعت هلل صلخي ال هنأل :هزرفي ىتح

 ميلستلا رذعت اذإف دمو ةفينح يبأ دنع ميلستلا طرتشي هنأل ؛فقاولا نذأي حو يأ :نذأيو .نيملسملل اماع

 رهو | .:فقولا فالخب ةفينح يأ دنع توملاب قيلعتلا الو ؛«يضاقلا ءاضق هيف طرتشي الو «هماقم هيف ةالصلا موقت

 (حتف) 477/١[ :قئاقحلا



 ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف م45 فقولا باتك

 وأ بادرس هتحت ًادجسم لعح نمو .هكلم لاز ٌدحاو هيف ىلص اذإف هيف ةالصلاب

 سانلل نذأو ies هراد و دشا وأ رکو قيرطلا ا هباب لعجو كس هقوف

 مظعألا دحسملا قوف يأ

 .هنع ثرويو هعيب هل هيف لوخدلاب
 ذحختملا وأ لعاحلا اذهل

 دحاولا ةالصب يفتكي يأ :خإ ىلص اذإف (سم) .ادبأ هيف اولص :سانلل لوقي نأب دجسملا يف يأ :هيف ةالصلاب

 ناذأب ارهج ةعامجم ةالصلا طرتشي هنأ :امهنعو ءدمحمو ةفينح يبأ نع ةياور يق ادجسم : هنوك و كلملا لاورل

 لحجر وهو ءاندؤمو اماما ل لعج ولو (ادجسم ريصي اي «ةمافإ الو ناذأ ذاب ناك وأ ارىس ناك ول يح «ةماقأ ۾

 هتلعج" :هلوق درجمم هکلم لوزي :فسوي يبأ دنعو ءاقافتا ادجسم راص «ةماقإو ناذأب هيف ىلصف «دحاو

 ةياور يو .دمحأو يعفاشلا دنع الإ ةنالثلا تلاق هب ۾ قاتعالاك راصف لج رش سیل هدنع ميلستلا نأب : اد

 يف فقاولا ريغ :دحاو (حتف) ب اعلا را اخضأا دنع طة الوز كو" طف كد طة

 :ةيسرافلاب هل لاقيو «برعم ديربتلل ضرألا تحت تيب وهو نيسلا رسكب :بادرس .ىثنأ وأ ازيمم ولو حصألا

 (ئيع) .ةراد طس ۾ 5 هذا ذلا كجا ٤ يأ :هيف لوخدلاب (يشحم نيكس ,.هلاح هل ۾ هاد رس

 .هيف دبعلا قح ءاقبل هب صلخي م هنأل ؛هتوم دعب | :هبغ ê .هتايح ف دجسملا اذه عيب يأ :هعب هل

 ؛تيب دجسملا قوف ناك اذإ امأو «بادرسلا بحاصل كلم هضرأ نألف ؛بادرس هتحت ناك اذإ امأ [(ئيع«ط)

 اذإ امآو ةاقافتا هذا يجهر اورام كد نأ مدعم نأ هك تاك عع لفبلا غ اقح ىلعلا عاقل ألن

 دجسملا نأشو «ىلاعت هلل اصلاح نكي ملف «عنملا قح هل ناكف «هبئاوجب طيحم هكلم نألف ؛ادجسم هراد طسو ذختا

 ةفاضإلا ةدئافف «هل ءايشألا لك نأ مولعمو (18:نفلب هه َدِحاَسَمْلا ناو :ىلاعت لاق ءاصلاخ نوكي نأ

 بيسوي سس راسا رويس يوزع ؛زاج دجسملا حلاصمل ولعلا وأ بادرسلا ناك ول :انلق همث نمو

 O RT N قرف ماما ا فقالا ب , ول امكو ؛دجسملا حلاضمل لب دخل ولمس سیلو اباد رس ةت ناف

 اد لفسألا نوكي أ زاجأ هنأ : ةقينح يا نع و : ئييعلا لاك اف كسلا مام لبق ناک ثثيح حلاصملا نم هذ

 ميظعت الو «مظعم دجسملا نأل ؛هسكع :دمحم نعو «هسكع رج ملو «دبأتي وهو ءلصأ لفسألا نأل ؛اكلم ىلعألاو

 قيض یارو دادغب مدق نيح نيهج ولا زاجأ هنأ : فيس وي ىلأ نعو «سكعلا قالا نکس رو لخت هق وف ناك اذإ

 راض اا ةراد طسو لا ادا 5 :دكمح و فس وی نأ نعو «يرلا مدق ناحل هلكم “لنچ نع و «نكامألا

 هيف لحد «قيرطلاب الإ دجسم الو ادجسم هنوكب يضر امل هنأل ؛مظعألا قيرطلا ىلإ هباب لزعي مل نإو ادجسم

 دنع فقولا فالخب «هنع ثروي ال اذكو «هعيب الو «هيف عوجرلا هل سيل ادجسم هضرأ ذختا ولو «ةرورض قيرطلا

 (حتف) ]evv/ا :قئاقحلا زق مكاحلا هب مكحي م ام هيف عجري : :ةفينح 5



 ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف 4۷ فقولا باتک

 يابلا يأ

 قيرطلام رضي ل اذإ

 رق يتلا فرات قلا قدرا ماه اياكم يآ :ظاير مدعو .ةراملل قيرظلا ىلع نيب ام وهو افا قآ
 .ىتوملل ةربقم هضرأ لعج وأ يأ :ةربقم وأ

 مكحب مزلي ةيراعلاك فقولا هدنع نأل ؛ةفينح يبأ دنع اذهو [ءايشألا نم ركذ امع يأ ]:خ ! هنع هكلم لزي مل

 ذإ ؛لوقلاب هكلم لوزي :فسوي يبأ دنعو «هلبق عوحرلا هلو «هدعب مزليف «توملا دعب ام ىلإ ةفاضإلاب وأ مكاحلا

 «طابرلاو ناخلا اونكسو «ةياقسلا نم سائلا ىقتسا اذإ :دمحم دنعو «مزال فقولاو «طرشب سيل هدنغ ميلستلا

 ىفتكيو ءانلق امي كلذو «هعون ميلست طرتشيف «هدنع طرش ميلستلا نأل ؛اهنع هكلم لاز «ةربقملا يق اونفدو

 هذه لثم.. عافتنالا يف قرف ال مث «فراعتلاو ىولبلل ؛امهوق ىلع ىوتفلاو «سنجلا لك لعف رذعتل ؛دحاولاب
 جاحلا لب اهتلغي فرت اترا فقو ول نح «ءارقفلل الإ زوجي ال ثيح «ةلغلا فالخب «ريقفلاو ئغلا نيب ءايشألا

 (ييع «صلختسم) .مهنم غلا ىلإ فرصي ال ملعلا ةبلط وأ ةازغلا ىلإ وأ

 .اهوجنو ةياقسلا نم ركذ امب يأ :هب مكحي

 ضئاحلاو بنجلا الإ رفاكلا يح هيف رمي نأ دحأ لكل زوجيف اقيرط دجسملا ضعب لعج نأب] :هسكعك حض
 نم عسوي نأ زاح» ءعسفيل ناكم .ىلإ اوحاتحاو دكحسملا قاضو ءادجسم موق ئب اذإ :هانعم [(ط) .ءاسفنلاو

 لهأ فراعتل ؛سانلل رمم دجسملا يف لعح اذإ اذكو «قيرطلا باحصأب كلذ رضي ال نأ طرشب ةماعلا قيرط

 نأل ؛باودلا هيف اولحدي نأ مهل سيلو ءءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا الإ هيف رمي نأ دحأ لكلف ؛عماوجلا يف راصمألا

 ءرخآ عضوم نم هعسوت نكمي ال نأ وهو «ةرورضلا دنع رخآلاب امهدحأ ناصقن ربجيف «ةماعلل دجسملاو قيرطلا
 ىلع دجسملا قاض اذإ اذه ىلعو «لتاقملاو سردملاو فملاو يضاقلاك نيملسملا ةلمعل لاملا تيب فرصك راصف

 يطرأ ارنا مرا دجسلا قاض ال ةباحصلا لأ سور ال اعر قلاب طرأ دعوت لجرل ضرأ دينو سالا

 يع «صلختسم) .مارحلا دجسملا يف اودازو «ةميقلاب اهباحصأ نم هركب



 عيبلاب قلعتي ام ۲4۸ عويبلا باتك

 د 98 IL SG ,يضارتلاب لاملاب املا ةلدابم وه
 اعرش عيبلا يأ

 مسأ وهو ردصم هنأل ؛ئني الو عمجب هيا عيبلا نأ ا اصألاو 5 'عيبلا فانك" خسنلا صضعب فو :ع ويبلا باک

 ن | واني سنج مسا ع عيبلا [(نييع) .ةلداسملا قلطم ةغللا ٤ ف وشو هت ىلا عاونأل ل رظني ةعمجم يذلاو ا سنحجج

 ءردصم هنأ :يناثلا :ةفلتخم فانصأ تاعيبملاو «عيبملا نعم عيبلا نأ :لوألا :نيهجول هجوم هعمجف «ريثكلاو ليلقل

 تادابعلا ن : ف فتضقملا و ر الو عهتقيقحل يأ هعاونأ نايبل 5 اذهو ,ع اونألا 9 ل تعم“ و عةدحاو ةّميقحلاف

 وأ هكلف نع هج رخأ ادا انك E "لاق دادضألا نم عيبلاو امو ربك هن ؛عيبلا مدقو (تدولماعملا يق ع عرش

 ءارشلا وه هنع ىهنملا نأل ؛"هيحأ عيب ىلع عيبي الو هيحأ ةبطتغ ىلع لحرلا بطخي ال" :يلع لاق امك هيف هلحدأ

 رابتعابو «لطابو دسافو فوقومو ذفان :هسفن رابتعاب هعاونأو «لوألا لوعفملا ىلع "ماللا" وأ "نم" لحدت دقو
 ؛نيدلاب نيدلا عيب يأ فرصو «نيعلاب نيدلا عيب يأ ملسو «نيعلاب نيعلا يأ دبعلاب بوثلا عيبك ةضياقم :عيبملا

 عيبلا وهو :ةيلوتو «لوألا نمتلا ىلع هدایزب ع عيبلا وهو : ةمأ ره نقلا رابتعاب ۾ عةقلطملا تاع الان نيعلا عيبك قلطمو

 «هيلع ناقفتي يذلا نمفلاب عيبلا وهو :ةموأسمو «لو هلا نمثلا نع ناصقنلاب عب عيبلا وهو :ةعيضوو لوألا وكلاب

 و و اا فنك : لو

 نيفرطلا ىلوتي ال دحاولاف «ددعتلاو «ةبارق وأ ةيصو وأ هلاك یک كلم نع ةنئاكلا ةيالول او زيمتلا *دقاعلا يف هطرشو

 ميلستلا رودقم هسفن يف اک ولم ا ق الام عيبملا نوكي نأو ءرخآلا مالك امهنم لك عامسو «يضاقلاو بألا الإ هيف

 4 ىلاعت هلل مولعملا ءاقبلا قلعت :هببسو «نوهرملاك عئابلا ريغل قح عيبملا يف نوكي ال نأو «لاحلا يناث يفو «لاحلا يف

 : لاق ءدادضألا نم ف كلللك عاربشلاو ,عنامل الا عاذتبا ب معلا نیل ةردقلا وهو للا :همكح و «ليمج هح ۾

 (حتف «ئيع) .هوعاب عأ :فسوی) میر نشب هوَرشو# :ىلاعت

 تقول هراخدا نکمیو عبطلا هيلإ ليم ام لاملاو «حاكنلاو ةراحإلا جرخف لاملاب لاملا فایل يأ | :لاملاب لاملا ةلدابم

 سيل اهإف «ضوعلا طرشب ةبهلا وأ عربتلا قيرطب امها نيلجرلا ةلدابم دري الف «ةراجتلا قيرطب يأ [(حتف) .ةجاحلا
 لومتب تبقي امغإ 2 ةيلاملا ةفصف «لادبتسالاو سفانتلا هيف ئرجي ام لاملاو عاقب همكح ق كاك نإو ءادتبا عيبب

 دارملاو «موقتمع. سيل نك کل لام رمخلاف ءاعرش هب عافتنالا ةحابإب ج تبثي ءيش ةميقلاو «هايإ س ضعبلا لوم وأ ضاننلا لک

 .عضبلاب لاملا ةلدابم حاكنلاو «عفانملاب لاملا ةلدابم ةراحإلا نذل ؛حاكنلاو ةراجإلا جرخف «كيلمتلا ةلدابملا نم

 اعيب نوكي ال ؛سضارن الب ةلدابملا تدحو نإف ذفانلا عيبلا ناي ضرغلا ذإ ؛هركملا عيب عيب جرخيل هب ديق :يضارتلاب

 کنم ضاّرت نع ةراجت 106 نأ الإ لطا لاب كتي کرا ملكات لآ تلا اهل ,4 :ىلاعت هلوقل ؛ايعرش

 (حتف ءنيع) (؟ 5 :ءاسنلا)



 عيبلاب قلعتي ام ش ۹ عويبلا باتك

 RE GEE BES, aE are ERR Aan E E .طاعتبو .يضملل اعض و لوبقو باجي مزليو

 رخآلا ىلإ نيدقاعتملا دحأ مالك مامضنا نع ةرابع :داقعنالا ءاسززإلا اذانقعلا عيبلا دقعني يأ :لوبقو باجياي مرليو

 نوكي يح «لوبقلاو باجيإلا دنع لحما ف رهظي عيبلاب يعرشلا رثألا يأ ءاعرش لحما يف هرثأ رهظي هحو ىلع
 ؛اباجيإ يمس امنإو «يرتشملا وأ عئابلا بناج نم ناك ءاوس الوأ هب ظفلتي ام :باجيإلاو «فرصتلا ىلع ارداق دقاعلا

 عيب نايب ضرغلا ذإ ؛هوركملا عيب جرخ] :باجيإب (حتف «ةيافك) .هبحاص ىلع اباوج تبئأ يأ بحوأ هنأل
 لوبقلا نأ هنم رهظو «تيرتشاو تعب :امهوق نم نيدقاعتملا دحأ نم مدقتي امع ةرابع وهو [(سايلإ الم) .ذفانلا
 (ةيافك) .امهنم رخأتي امع ةرابع
 ناك اذإ دقعلا مزلي يأ [(ىبلج) .البقتسم امهدحأ ناك اذإ دقعني الف يضاملا ةغيصب يأ ]| :يضملل اعضو
 يف ءاشنإ رابخإلا ربتعي عرشلا نأل ؛!"تيرتشا" :يرتشملاو «"تعب" :عئابلا لوقك يضاملا ةغيصب لوبقلاو باجيإلا
 كيلمتلا نع نائبني نيظفلب دقعني لب «كلذك سيلو لاحب دقعني ال هنأ هاضتقمو «هب دقعنيف «دوقعلا عيمج

 .حصألا يف ةينلاب لاحلا يف دقعني نكل «لاحلا وأ يضاملا ةغيص ىلع كلمتلاو
 جاتحي الف لاحلا يف ةقيقح ءاهقفلا دنع عراضملاو «ةيلصألا تاعوضوملا يف ال تالمتحملا يف لمعت امنإ ةينلا :ليق نإف
 لع ىبلا نأل ؛يضاملا ظفل وه اهيف ةيعرشلا ةقيقحلاو «عويبلا ريغب ةصتخم لاحلا يف ةقيقح هنوك نإ :انلق .ةينلا ىلإ

 لمتحي ام يف اذهو «ةينلا ىلإ جاتحي زاحم اهيف عراضملاو «هدوحو ققحت ىلع لدي يذلا يضاملا ظفل هيف لمعتسا
 نورقملا لابقتسالل ضحمت ام امأو «ةينلا ىلإ جاتحي الف "نآلا كعيبأ" ك لاحلل ضحمت ام امأ لابقتسالاو لاحلا

 نم ناك نإو ادعو ناك عئابلا بتاج نم ناك نإ لبقتسملا ظفل نأل ؛هب دقعني الف رمألا وأ فوس وأ نيسلاب

 امهنم دحاول رايح الف يضاملا ةغيصب لوبقو باجيإب دقعلا مزل املو ءاباجيإ ال الط ةمواسم ناك يرتشملا بناح

 دري ؛سلجملا يف رايخلا نيدقاعلل لب «لوبقلاو باجيإلاب دقعلا مزلي ال :يعفاشلا لاقو «ةيؤر مدعب وأ بيعب الإ
 .دمحأ لاق هبو «"اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيابتملا" :#كلع هلوقل ؛هبحاص ءاضر نودب دقعلا
 ءرخآلا قح لاطبإ مزلتسي نقديسأل .رايخلا تابثإو :يرتشملا كلم ف عيبملا لخدو ,نيبناحلا نم مت دق دقعلا نأ ءانلو

 ءامهدحأ بجوأ اذإ هنإف «لوبقلا رايخ ىلع لومحم ثيدحلاو «'مالسإلا يف رارض الو ررض ال :823ع هلوقل ؛يفتنيف
 ةلاح ناعيابتم امُهنإف «هيلإ ةراشإ ثيدحلا ظفل يفو ؛رخآ لمع يق اذحأي ملو «سلجملا يف اماد ام رايخلا امهنم لكلف

 اذه ىلع قرفتلا نوكيف «نيبراضتملاو نيبذاحتملا لثم نيلعافلا ءامسأ رئاسك ازاحب هلبق وأ هدعب امو «ةقيقح عيبلا

 [/” :قئاقحلا زمر].لوبقلا لبق باجيإلا دعب نادبألاب قرفتلا وه :فسوي وبأ لاقو ؛دمحم ليوأت اذه «لاوقألاب
 يحخركلا نعو «حصألا يف اسیا وأ اسیر اک ءاوس اقلطم لوانتب اضيأ عيبلا مزليو يأ :طاعتبو (ةيانع «حتف)
 باحجياإلا نأ ؛اقلطم يطاعتلاب عيبلا دقعني ال :يعفاشلا دنعو قرأ لوق وهو سئافنلا نود سئاسخلا يق كلذ زاوح

 - «يطاعتلا يف يضارتلا دجو دقو «ظفللا ةروصب ال اضرلا رابتعاب دقعلا زاوج :انلق «عيبلا ناكرأ نم لوبقلاو



 عيبلاب قلعتي ام .۲e عويبلا باتك

 2 ع
 فصوو رق ةفرعم نه دب الو ؛باجيإلا لطب لوبقلا لبق سلحلا نع ماق ياو

 ید آ باح كيه بعدي ۳ إو

 لد يطاعتلاو «يضارتلا ىلع امهتلالدل ؛هماقم لوبقلاو باجيإلا ميقأ انطاب ناك امل هنأ الإ ءبابلا يف ربتعملا وهو -
 نرخ عقنلاب معي لج يطا هب مكي اسيف اردا م دقي ل اننرلا مدع یم یم ولا نبع ءاسوتم اننرلا ىلع
 (ةيافك «حتف) [/7 :قئاقحلا زمر] .عيبملا ميلستب يفتكي هنأ ىلإ دمحم راشأو «نييناجلا
 رئاسك هب لطبيف «عوحرلاو ضارعإلا ليلد مايقلا نأل] :باجيإلا لطب .نيدقاعتملا نم دحاو يأ يأ :ماق يأو

 لطب باجيإلا دعب سلجملا نع نيدقاعتملا دحأ ماق اذإ يأ [هدعب لوبقلا ةيالو رحآلل ىقبي الف «ةلدابملا دوقع

 ىلع قتعلاو علخلا فالخب «ةلدابملا دوقع رئاسك هب دقعلا لطبيف «عوحرلاو ضارعإلا ليلد مايقلا نأل ؛باحيإلا

 دنعو «مايقلاب لطبت ال نامألاو طرش لوبقلاو امهتهح نم نمي هنأل ؛ىلوملاو جوزلا مايقب لطبي ال ثيح «لام

 ءركفتلاو يّدرتلا ىلإ جاتحي دقاعلا نإ :انلق ؛روفلا ىلع وه لب سلجملا رخآ ىلإ دتمي ال لوبقلا رايخ :يعفاشلا

 امو :ىلاعت لاق «صنلاب عوفدم وهو «نيب جرح يعفاشلا لاق اميفو «ةدحاو ةعاسك سلجملا تاعاس لعجيف

 عبر e ٤ :قئاقحلا ١ ةر (۷۸: جحا ج ر رم دلا ووكيل محب

 لاا رادش ةقره ايش طظ عم ايم وأ اه تناك ةاوس اهيلإ راش ريغ شاارعألا تاك 5إ أ :خ ! دب الو

 نأل ؛اهنم دبال نيذه ةفرعمو «عيبلاك وهف هريغ امأو «ريناندلاو مهاردلا وهو قلطملا نمثلا نمثلاب دارملاو

 ةفرعمف «ةعزانملا ىلإ ىضفت امهتلاهج نأل ؛نمثو عيبم ردق ي أ :ردق (يدنحرب ین سپ |! يضفت امهتلاهج

 (حتف « نيع) .ريئاثد ةثالثو مهارد ةسمخك ن رمثلا ةفرعمو «ريعش زيفقو ةطنح ةطنح ركك عيبملا ردق

 ؛عيبملا نود طقف نمثلا يف طرش فصولا ةفرعم نأب رعشت نمثلا ىلإ فصولا ةفاضإ نأ ملعا :نمث فصوو

 ءامهنم دحاول هفضي مو اقلطم ردقلا ركذ اذهلو «نمثلاو عيبملا نم لكل ةبسنلاب هنإف ؛ردقلا ةفرعم طارتشا فالخب

 امأو ءادبأ ةعيبمف ةيميقلا نايعألا امأو ءاهسدجب وأ اهريغب تلبوق ءاوس ادبأ نامثأ ريئاندلاو مهاردلا نأ ملعا مث

 نإف «عيبمف انيعم ناك امو نمث ةمذلاب افوصوم ناك امف املاثمأب وأ تاعيبم يهف دوقنلاب تلبوق نإف ةيلثملا نايعألا

 دوقع يف نييعتلاب نيعتت ال اهأ دوقنلا مكح نمو «نمث وهف "ىلع" وأ "ءابلا" هبحص امف انيعم امهنم لك ناك

 .ةضواعم سيل دقع لك يف اذكو ؛تالاكولاو تانامألاو بوصغملا يف لب تاضواعملا

 اشم وأ ان تنتاك ماوس اهبلإ راس ريغ تناك اذإ ضارعألا نأ : [ضانكلو قو نفق فم رثتاب ةرانكتف ريغ

 ملسملا يف امك ةعزانملا ىلإ يضفت امهتلاهج نأل ؛هفصوو نمثلا رادقم ةفرعمو عيبملا يف رادقملا ةفرعم اهيف طرتشي
 (حتف «ييع) .ملسلا دقع زاوحل طرش هيف ملسملا ردق ةفرعم نإف هيف
 يضتقيو «عفرلاب ىزغلا سمشلا هطبض [(ط) .ةراشإلاب ةلاهحلا ىفنل هيلإ راشم يف كلذ طرتشي ال يأ ] :راشم ال

 = «هيلإ راشم وه يذلا هفصوو نمشلاو عيبملا يف ردقلا ةفرعم ىلإ جاتحي ال :لاق ثيح اضيأ ئيعلا مالك عفرلا



 عيللاب قلعت اه نا عويبلا باتك

 «دوقنلا فلتخا نإو «بلاغلا دقنلا 4ع هقلطمو ,مولعم ا لاح نس تا
 ” لجأ الب يأ مالل 7

E E Eee al EEE SRE RSE REG ES عابيو ءاهدحأ نيبي ل نإ دسف 

 نأل ؛عيبملاو نمثلا نم هيلإ راشملا ف فصولاو ردقلا ةفرعم ىلإ جاتحي ال هنأ :لصاحلاو «رحلاب يزارلا هطبضو -
 يوبرلا فالخب «زاوجلا عنمت الف ةعزانملا ىلإ يضفت ال كلذ دعب هفصوو هردق ةلاهجو «فيرعتلا بابسأ غلبأ ةراشإلا

 (حتف) .انوزوم وأ اليكم ناك اذإ ملسلا لام سأر فالخبو ءابرلا لامتحال افازح زوجي ال ثيح هسنجب عيب اذإ
 ءادأل ناك اذإ عيبلا حصي يأ [(ط) .ردق امهعمجي ملو هسنج فالخب ناك اذإ لجأب لجؤم يأ ] :مولعم لجأب
 كابلا َمَدَحَو علا هللا َلَحأَوطظ :ىلاعت هلوقل ؛ردق امهعمجي ملو هسنج فالخب عيب اذإ :هانعمو «نيعم لحأ نمثلا

 سيلو ةشئاع نع هيلع قفتم هعرد نهرو «لحأ ىلإ يدوهي نم ىرتشا هنأ ::3ع هنعو «لصف ريغ نم (٠۲۷:ةرقبلا)
 لحألا كل عيبلا نذل ؛مولعملاب لحألا ديقو ءابوث ناك عيبملا :ليقو امام ةيادطا بحاص جردأف عيبملا ىك د هيف

 هردق ىف وأ هركنمل لوقلاف لحألا لصأ يف افلتحا ولو «عئابلا ال يرتشملا تدوم لحألا لطبيو دساف لوهجا

 (حتف) .نيهحولا يف يرتشملا ةنيب ةنيبلاو لقألا يعدملف
 :لاق نأب هردق ىمس نأ دعب نمثلا فصو ديق نعو دلبلا ديق نع اقلطم نوكي نأ دارأ نمثلا يأ ] :لإ هقلطمو

 يأ دلبلا دقن بلاغ ىلع ناك ةفصلا نود ردقلا ركذ نأب عيبلا يف نمثلا قلطأ نمو يأ [(ييع) .الثم مهارد ةرشع
 اه لماعتي وأ اه لماعتي ال ىرخأ مهارد دوحو عم هب لماعتملا وه ناك ءاوس «هدلب يف هب لماعتلا ىلإ عيبلا فرصني

 دقعلا دلب دارملاو صنلاب مولعملاك فرعلا يف مولعملا نأل ؛دلبلا يف يأ :بلاغلا (حتف) .الماعت رثكأ اهريغ نأ الإ

 (ييع «ط) .ةفلتخم ةيلاملا يفو ءاوس جاورلا يف تناك و دلبلا يف :دوقنلا فلتخا (ئيع «ط) تاع

 ةيضفملا ةلاهجلل ؛عيبلا دسفي نمشلا يرتشملا نيبي م و «ةفلتخم دلبلا يف دوقنلا تناك ول يأ :خلإ نيبي مل نإ دسف

 ءءاش مهاردلا يأ عفد رايق ھا لورو هيلاع کما مهاردلا نأ : :ىلوألا :ةيعابر ةلأسملاو «ةعزانملا ىلإ

 ىلإ فريف ةطقق احاورإ تفلتتما افلا كلبا فقنأ بلاغ ىلإ فر فط ءاعاووو لاف كاا تالا

 (حتف) .نتملا قوطنم 3 عيبلا دسف ءاجاور توتساو ةيلام تفلتخا :ةعبارلا «جورألا
 رحبلا فو :لإ عابيو (ط) .هيلإ فرصني جدنا دوقنلا ضعب ناك نإو عئابلا هب ىضريو سلحملا يف :اهدحأ

 ثلفم "ًافازج"و «ليكلا ثيح نم يأ رييمت "اليك" و «قيقدلاو ةطنحلا صني ال ماعطلا نأ ىلع ىوتفلا ]١/٤١۷[:

 ؛عومسملا وه ميحلا رسكب هنأ بدألا حاتفم نع يومحلا ديسلا لقنو ءمضلا ىلع رهنلاو رحبلا يف رصتقاو ميحلا
 عيبملا ةروريص نأل ؛ةفزاحم هسنج فالخب هعاب اذإ حصيو «نزو الو ليك الب نوكي ام ءارشلاو عيبلا يف فازجلاو
 ءابرلا لامتحال ؛زوجي ال ةفزاحم هسنجب عاب نإو «ةلاهجلا عفترت ةراشإلاب هنألف ةفزاحملا يف امأو ءرهاظ ةلياكملاب امولعم
 «عاص فصن ابرلا لام نوكي ام ندأ نأل ؛عاصلا فصن نود ام وهو اليلق ناك وأ بوي ويسب ریال

 (حتف) [5/؟ :قئاقحلا زمر] .مارح هنم ليلقلاف هريثك مرح ءيش لك :لاقو «نيترمتلاب ةرمتلا عيب هرك هنأ دمحم نعو



 عيبلاب قلعتي ام ظ or عويبلا باتك

 عاص لك «ةربص عاب نمو «هردق ردي م هنيعب رجح وأ ناتان ءافازجو ًاليك ماعطلا
 امهيف رايخلا يرتشمللو بف رعي هل ی ايكلا ٹیح نم يأ

 لكلا يف دسف يهردب جارو ٍةاش لك ءابوث وأ ةلث عاب ولو عاص يف حص مرد
 يقي هب و عارذ لك نت یا

 عا يأ :ًافارجو (ندعمو .اشاشأو ضتخلاو سدغلاك بوب لكتو ءاهقيقدو ةطنحلا فارعلا قب وهو :مافظلا

 عيبملا ريصي امهنم لكب نأل ؛نزو الو ليك الب صرخ اب ءيشلا ذحأ وه «فازگ برعم ميلا رسكب افازج اضيأ

 [ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه نأل] :هنيعب .هنيعب ءانإب ماعطلا عابيو يأ :ءانإبو (ندعم ؛نيع) .امولعم

 سبكني ناک اذإ امأو «فرخلاو ةعضقلاك طسبني الو ضبقني الو «سيبكتلاب سبكني ال ءانإلا ناك اذإ اذَهو

 هعاب اذإ اذكو «تتفتي رجحلا ناك اذإ اذكو ءهيف لماعتلل ؛اناسحتسا ءاملا برق يف الإ «زوحي الف ةفقلاو ليبنزلاك

 الو «رجح نزوب زوجي ال عيبلا نأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «خيطبلاو رايخلاك فح اذإ فخ ءيش نزوب

 امنإو «هيلإ اراشم اريمت نوكي نأ هزاوج طرشو «فارج اذه نأل [ه/۲ :قئاقحلا زمر] .هرادقم فرعي ال ءانإب

 (نيكسم) .ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال اميف ةلأسملا نأل ؛ركذلاب ءانإلاو رححلا صح

 (حتفيط) .نزوو ليك الب ماعطلا نم ةلمج يه مضلاب ةربصلا :ةربص

 يمسي نأ الإ دحاو] :عاص يف حص (ييع) .ةربص نم عاص لك عاب يأ «"ةربص" نم لدب بصنلاب :عاص لك

 قرفتل ؛يرتشملل رايخلا عم ؛لوهجم يقابلاو مولعم هنأل ؛ةفينح يبأ دنع دحاو عاص يف عيبلا حص يأ [اهفاعيص ةلمج

 «هردق ةفرعم ىلإ جاتحي ال هيلإ راشملاو «ةراشإلاب مولعم عيبملا نأل ؛لكلا يف زوجي :الاقو «عئابلا نود هيلع ةقفصلا

 ؛لوهجم نمثلا نأ :هلو «ةعزانملا ىلإ يضفي ال كلذك وه امو «سلجملا يف هاليكي نأب اهعفر ءامهديب نمثلا ةلاهجو

 عيبلا ةحص بح وي ال ةلاهجلا ةلازإ امهديب نيدقاعلا نوكو «هيف حصف «دحاولا زيفقلا يف ةلاهج الو «دسفم كلذو

 عقو ام رادقم اهب فرعي ةمالع فاقلا نوكسب وهو «همقرب بوثلا عيب زاوج مدع ىلع عامجإلا ةلالدب ءاهتلازإ لبق

 ىمس نإف ؛سانلا ىلع اريسيت ىفي هبو ءامهوق حيجرت "ةيادهلا" رهاظو ءاهتلازإ عئابلا ديب نأ عم نمثلا نم عيبلا هب
 (حتف «ئييع) .يرتشملل رايخلا تبثو «عيبلا حص ناجا يف ةربصلا ليك وأ ناعيضلا ةلمج عئابلا

 معي مكحلاو «منغلا عيطق ةغللا يف يهو [منغلا نم عطقلا يه :ماللا ديدشتو ةثلثملا ءاثلا حتفب] :ةلث عاب ولو

 .توافتم يددع لك اذكو «يناوألا نم عونصملاك ررض هضيعبت يف ام لكو «رقبلاو لبإلا
 لوانتت هاهتنم ملعي مل ام ىلإ تفيضأ يم "لك" ةملك نأ هدنع لصألا نأل ؛ةفينح يبأ دنع يأ :لكلا يف دسف

 دحاو لک ناک امل نکل «دحاو عاص يف

 نم عارذ عطقو ءاهيف توافتلا مدعل ةربصلا نم دحاو عاص فالخب ءاضيأ دحاولا يف زجي مل ةتوافتم هايشلا نم

 ام ليلدلاو لكلا يف زوجي :امهدنعو «فقس نم اعذج عاب ول امك ءاضيأ زوجي الف عئابلا ىلع ررض بولا
 (ط) .عطقلا هرضي هيلإ راشم ابوث عاب وأ :ابوث (ىبلج «حتف).رم

 امك ةدحاو ةاش يف حصي نأ يغبني ناك اذه ىلعف «دحاولا وهو هاندأ



 عيبلاب قلعتي ام ۲ عويبلا باتك
 داز نإو .خسف وأ هتصحب ذخأ ليك صقن ولف «لكلا يف حص لكلا ىم ولو

 انركذ اميف ليك
 ع .يرتشمللف د از إو كرت را سلا لكي. دعا خارق نتن ولو ا

 انرکذ اميف عارذ ءاش نإ دوحوملا يرتشملا

 عيبلا حص - بوغلاو ةّلثلاو ةربصلا - ثالثلا لئاسملا هذه يف سلحملا يف نمدلاو عيبملا لك يأ :لكلا ىم ولو
 نإو نمثلا ةلمجب ملعلا امإ :نيرمألا دحأ زاوحلا طرش نأ :لصاحلاو «هدعب وأ دقعلا دنع ةيمستلا ناك ءاوس ءاقلطم

 هايشلا نم دحاو لك نمثشب ملعلا نأل ؛نمثلا ةلمج ملعي مل نإو هيلع دوقعملا ددعب ملعلا وأ هيلع دوقعملا ددع ملعي م

 ةرشع وهو بوثلا اذه وأ «مانغأ ةرشعلا هذه كنم تعب :لاق ولف «نمثلا ةلمجب حيرصتلا نع ٍئغي ناعرذلا وأ

 (حتف) .ًاقافتا زاج ءمهردب عارذ وأ ةاش لك «ةرشعب بوثلا اذه وأ مانغألا هذه كنم تعب :لاق وأ «عرذأ
 ةئام اهنأ ىلع ةربص ىرتشا ول اميف :ليك صقن (نيع «ط) .عناملا لاوزل ؛ثالثلا لئاسملا يف يأ :لكلا يف

 «ةصقان اهدجو مث ءاهتلمج ىمسو ةربص عاب اذإ اميف ليك صقن ول يأ :خلإ هتصحب ذخأ (ط) .مهرد ةئامب عاص
 وأ «يميقلا ال ًانوزوم وأ ًاليكم يلثملا عيبملا ءازجأ ىلع ءازجألاب مسقني نمكلا نأل ؛نمفلا نم هنصخب يقابلا ذأ
 (حتف ءئيع) .ررض هضيعبت يف سيل نوزوم وأ ليكم لك اذكو «ةفصلا تاوفل ؛عيبلا خسف
 سيلا ردقلاو تكلم ىلع اةاايزلا يقيق ةيىمسللا ردتلا الإ عيبلا ا لخدي مل هنأل مئابلل ديازلاف يأ :عئابللل
 (ييع) .لصألا عبتي نح فصوب
 هنأل ؛فصو عاردلا نأل [(ئيع) .انمث عارذ لكل مسي ملو ناعرذلا ةلمج ىممسو اعورذم عاب اذإ اميف] :عارذ

 يف اوركذ خياشملا نأ ملعا مث .ناويحلا فارطأك نمثلا نم ءيش هلباقي ال فصولاو «ضرعلاو لوطلا نع ةرابع
 :قايعو هيف نابل و ةدايرلاف .«ضيفشتلاو ضيا بع ام نإ لف امرت فصولاو. لضألا ني :قرقلا

 يف ريثأت همدعلو «هريغ ميوقت يف ريثأت هدوجول ام فصولا :ليقو «لصأ هيف ناصقنلاو ةدايزلاف بيعتي ال امو
 .ةباثملا هذ نوكي ال ام لصألاو «هريغ ناصقن

 ردقلا نأ ملعف «فصو وهف هتاوفب يقابلا ةميق صفتني امو «لصأ وهف هتاوفب يقابلا ةميق صقتني ال ام نإ :ليقو
 بيعتي ال زيفق ةئام نم زيفق صقتنا اذإف ءفصو تاعورذملا يف عارذلاو «لصأ تانوزوملاو تاليكملا يف
 نمشلاب يقابلا ىرتشي الف «سفنلا ةميق صقتني اتتاف اذإ نيعلاو ديلاو «نمثلا نم هتصحب يقابلا يرتشيو «يقابلا
 لكب ءاش نإ ذخأيف «تاف اذإ رادلا وأ بوثلا نم دحاولا عارذلا اذكو «صقن ام هتصحب هعم يرتشي ناك يذلا

 (حتف «ةيافك) .كرت وأ نمشلا

 ىلع نمشلا مسقني الف «لصأ تاليكملا يق ليكلاو فصو تاعورذملا يف عارذلا نأ هيف لصألاو :ةلوق' وأ

 (ييع) .هيف بوغرملا فصولا تاوفل رايخلا هل تبثي هنأ الإ ءنييعتلا دنع الإ فاضوألا

 (ييع ءط) .نمثلا نم ءيش هلباقي ال فصو عارذلا نأل ؛نمثلا كلذب يرتشملل وهف يأ :يرتشمللف



 عيبلاب قلعتي ام o4 ۰ | عويبلا باتك

 داز إو 2 وأ هتصحب ذخأ صقنو ءاذكب عارذ لک :لاق ولو «عئابلل رايخ الو

 هيف ب وغرملا فصولا تاوفل ءاش لإ

 E HENE EAN Kai ا فسم طوق عيب دسفو «خسف وأ اذکب عارذ لك هلك ذخأ

 تا 5 لقأ اهدحجج وف «هرشعب عرذأ ةرشع هنأ ىلع 1 راد وأ اضرأ وأ 5 ىرتشا لإ يأ ج رايخ الو

 يرتشملل وهف «هامس يذلا عارذلا نم رثكأ اهدحو نإو «كرت ءاش نإو «نمشلا ةلمجب هذخأ ءاش نإ «رايخلاب

 - نزولاو ليكلا يأ - ردقلاو ًافصو عارذلا نوك ةرمث رهظتو ءاميلس هدحوف ابيعم طرش اذإ امك ؛عئابلل رايح الو
 وأ ليكلا لبق دوزولاو ليكملا ق فرصتلا يرتشملل روج ال ةنأ :اهتمو ةلاسملا هذه اهن :عضاوم يف لصأ

 عيبملا طالتحا مزلي م الضو ناك امل عرذلا نأل ؛ع رذلا لبق ع ورذملا يف هل زوجيو «كلذ طرشب هارتشا اذإ نزولا

 نينئالاب دحاولا عيب نأ :اهنمو «عئابلل دئازلا نأل ؛عيبملا داز اذإ طالتخالا مزليف ءلصأ نزولاو ليكلاو «هريغب

 (حتف) .عورذملا فالخب «ةاواسملا نودب عيبلا زوجي الف «تانوزوملاو تاليكملا ىف زوجي ال

 يأ :هتصحب ذخأ (ي بيع) .الثم مهردب عارذ ل زك عرذأ ةرشع هنأ ىلع هكتعب :لاق ناب :اذكب عارذ لك

 الثم مهردب يأ :اذكب .ءاش نإ رايخلا يرتشمللف عارذ :داز نإو (ط) .دوجوملا ذحأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف
 (ئبع) .لوألا يف لاق ام لشعب
 يرتشملل رايخلا توبثو ءانركذ امك نييعتلاب الصأ راص هنكل ءاقصو ناك نإو عارذلا نأل ؛عيبلا يأ :خسف وأ

 ناك امل ىمسملا نأل ؛خسف وأ :ةيناثلا فو ءكرت وأ :ىلوألا يف لاق امنإ [1/7 :قئاقحلا زمر].هيلع ةقفصلا قرفتل

 ةيناثلا يقو «يطاعتلاب عيبلاك لقألاب لقألا ذحأ ناكف «ةقيقح عيبلا دقعني ملف «عيبملا دحوي مل «ىلوألا يف ًاصقان
 هب عفتني نيع هنأل ؛الصأ نوكي نأ حلصي افصو ناك نإو عارذلا نأل ؛فصو ال لصأ يه ةدايز عم عيبملا دجو

 رال هل تشو هس هذا ءاضقات ةدحوق السأ راس اذإف ةلصأ لعج انف عارذ لكل يمس اذإف «هدارفناب

 نكل اعفن تناك نإو عيبملا ةدايز نأل ؛خسفلاو ذحألا يف رايخلاب وهف ادئاز هدحو نإو «هيلع ةقفصلا قرفتل

 فالخب «هرضي ضيعبتلا نأل ؛دئازلا كرتيو ىمسملا ردقلا ذخأي نأ هل سيلو «ريختيف نمثلا ةدايز ررض اهيوشي

 (حتف) .زوحي ةربصلا ينو ءادتبا عورذملا ضعب عيب زوجي ال هنأ ىرت الأ «ةربصلا

 نم مهسأ ةرشع هبشأف ءاهرشع عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع نأل ؛زوجي :الاقو «ةفينح يبأ دنع :خل! عيب دسفو

 لصألا يف عارذلا نأل ؛عئاش ىلع ال رادلا نم نيعم ردق ىلع عقو عيبلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «مهسأ ةئام

 ام هب ديرأ اذإف ءعرذي نأ روصتي ال عاشملاو «عاشم ال نيعم وهو هلحي امل انهه ريعتساو ءامب عرذي ةبشخلل مسا

 اهبناوجو ءاهرخؤم نم وأ رادلا مدقم نم هنأ عضوملا كلذ نيعي مل يأ «عضوملا لوهحمب هنكل «نيعم وهو هلحي
 فاالخب «رادلا تويب نم تيب عيبك دسفيف «عازنلا ىلإ ةيضفم ةلاهح الوهجم هيلع دوقعملا ناكف «ةميق توافتت

 = عئاش مهسأ ةرشع نأل ؛مامح وأ راد نم مهسأ ةرشع عيب دسفي الف ءاقرتفاف نيعملا ريغلا عئاشلل مسا هنإف ؛مهسلا



 عال اح °0 عويبلا باتك

 ىمسملا نم بوت بايثلا نم المح يأ عارد ةثام نم

 ود د د راف ل
 ١ نم بوب لا 5 ٠ هينا ون ا

 دا همم ن 50 215 ةرشعب هذخأ مهردب عارذ لك عرذأ ة ةرشع هنأ ىلع ًايوث ىرتشا
 مهراد بوثلا يرتشملا ذحأ

TOYيف مهسأ ةعست بحاصل اكيرش مهسأ ةرشع بحاص ناك لب «ةعزانملا  
 عضوم يأ يف هبيصن ردق ليلقلا بحاص ىلإ عفدي نأ ريثكلا بحاصل سيلو ءاهنم امهبيصن ردق ىلع رادلا عيمج

 (ةيافك «حتف «ٰييع) .ةعزانملا ىلإ يدؤي الف «ناك
 (نيع) .عارذلا ال مهسلا عويشل ؛عامجإلاب مهس ةئام نم مهسأ ةرشع عيب دسفي ال يأ :مهسأ ال
 ؛ناصقنلا يف نمثلا ةلاهجل ؛عيبلا يأ :دسف (نييع) .بوث لك نمث نيبي ملف ءالثم ريناند ةرشعب :باوثأ ةرشع

 يف ناعزانتيف ءدئازلا در ىلإ جاتحي هنأل ؛ةدايزلا لصف يف عيبملا ةلاهجلو «يميقلا ءازجأ ىلع هؤازجأ مسقني ال هنأل

 (نيكسم) .مهردب بوث لك «باوثأ ةرشع هنأ ىلع لدعلا اذه كتعب :لاق نأب :انمث بوث (حتف) .دودرملا بوثلا
 يف لطبيو «عيبلا هيف حصي دوجوملاف «مولعم بايثلا نم دحاو لك نمث نأل ؛دوجوملا ردقب يأ :هردقب حص
 [1/؟ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو ةقفص يف دوجومو مودعم نيب عمج عئابلا نأل ؛دسفي هنأ :ةفينح يبأ نعو «مودعملا

 دوجوملا يف هلوبقل اطرش مودعملا يف دقعلا لوبق لعجي مل هنأل ؛اعيمج مهدنع ناصقنلا لصف يف زوجي هنأ حيحصلاو
 ةفينح يبأ نع ةياور ناصقنلا يف داسفلا لعج ]۳٠١١/۳[: رهنلا يفو ءددعلا يف طلغ هنأ الإ دوجوملا عيب دصق لب

 (حتف) .حيحصب سيلو خياشملا ضعبل وه لب «رظن هيف
 يف عيبلا :دسف (ط «نيكسم) .ةقفصلا قرفتل كرت ءاش نإو «نمثلا نم هتصحب يقابلا ذحأ ءاش نإ يرتشملا يأ :ريخو
 .افصنو ةرشع وأ ءافصنو ةعست هدجوف :مهردب عارذ لك (نييع ءط) .ةعزانملا ىلإ يدؤتف دئازلا ةلاهحم ؛لكلا

 هذخأ ءافصنو ةرشع هدجوف مهردب عارذ لك «عرذأ ةرشع هنأ ىلع ابوث ىرتشا نم يأ :خإ ةرشعب هذخأ
 لاقوة يآ دتعاّدَهو ةرايقلا هلو هسا افتر وع هكر ولو هل راش الو هارد ةرعحت

 .نيهجولا يف ريخيو «ةرشعب يناثلا هجولا فو ءرشع دحأب - ةدايزلا يأ - لوألا هجولا يف هذخأي :فسوي وبأ
 انمث عارذ لكل عئابلا ىم امل هنأل ؛امهيف ريخيو «فصنو ةعستب يناثلا فو .فصنو ةرشعب لوألا يف هذحأي :دمحم لاقو

 رايخلاو «فصنلاب فصتنلا ةلباقم مهردلاب عارذلا ةلباقم ةرورض نمو ءليكلا يأ ردقلاب عارذ لك وحتلا ةدح ىلع

 :فسوي يبألو ؛يناثلا هجولا يف عيبملا ناصقنو لوألا هجولا يف نمشلا ةدايزب رايتحا ريغ نم ررضتي المل ؛هل تبغي
 ؛ريخي مث «نمثلا نم ءيش طقسي الف صقن دقو «ةدح ىلع بوثك عارذ لك راص «مهردب عارذ لك لباق امل هنأ

 - ‹«لصألا يف فصو هيف عارذلا نأ :ةفينح يبألو «هاضر متي ملف عيبملا صقتنا وأ هيلع نمثلا دادزا هنأل



 عيبلا يف لخدي ام ۲٥٦ عويبلا باتك

 .رايخب فصنو ةعست يف ةعستبو «رايخ الب فصنو ةرشع يف

 EE RG عقل هوك EE REE طلو 2 E Es 55 اغلا يوب ي جیا و الدب
 ةرامعلا يأ

 ىلع عقي ال مهردلا مسا نأل ؛مهاردلاب الباقم هنوكبو عارذلاب ديقم وهو «طرشلاب رادقملا مكح ذخأ انإو =

 .فصولا وهو لصألا ىلإ مكحلا داع اهمدع دنعف «هنود ام ىلع عقي ال عارذلا مسا كلذكف مهردلا نود ام

 فصولا تاوفل ريخي ناصقنلا لصف يفو «نمثلا ةدايز ررض موزل الب اعفن ضحمت 5 ؛ةدايزلا لصف يف ريخي ال مث

 «ليوارسلاو صيمقلاك ضيعبتلا هرضيو هبناوج توافتت يذلا بوثلا يف ةثالثلا لاوقألا هذه :ليقو «هيف بوغرملا

 ليكملا نعم يف وهف ضعبب هضعب لصتا نإو هنأل ؛ةدايزلا هل ملست ال هبناوج توافتت ال يذلا سابركلا يف امأو

 (حتف «ٰييع) .عطقلاب هررضت مدعل نوزوملاو

 ملسيف «يرتشملل :رايخ الب (ييع) .عارذ فصنو عرذأ ةرشع هدحو هنوك لاح يف يأ :فصنو ةرشع يف

 فصن ةدايز عم عرذأ ةعست بوثلا دجو هنوك لاح يف يأ :فصنو ةعست يف (ييع) .اناحم عارذ فصن هل

 (ٰييع) .رايخب :هلوق يعم وهو ءاش نإ هذحخأي نكلو «عارذ

 ؛حاتفم عمج :حيتافملاو [۷/۲ :قئاقحلا زمر].هريغو لحدي ال امو هركذ ريغ نم عيبلا يف لحدي ام نايب يف :لصف
 (صلختسم «ءط) .ءانبلاب الصتم ناك ام لحديو «لافقألا حيتافم ال قالغألا حيتافم يه

 حيتافملا تناك اذإ اميف يأ [(ئيع) .ءانبلاو ةصرعلا ىلع رادلا مسا قلطي فرعلا يف نأل ]| :رادلا عيب ف

 ‹«عامجإلاب لحدي ال هب لصتم ريغ ديدحلا نم تناك اذإو «بابلاب لصتملا يأ بشخلا نم قالغألاو

 يف ةينبملا لفسألا ىحرلا رجحو لصتملا ملسلاك عيبلا يف لخديو ال اعبت نوكي رادلاب لصتملا نأ :لصاحلاو
 لثم اهيف ابكرمو بابلاب ًالصتم قلغلا ناك اذإف «أريبك ولو اهيف يذلا ناتسبلا اذكو ءاتركبو رعبلاو رادل

 نإو «ًاعبت حيتافملا لخخدتف «بابلا هجو ىلع لعجي ةضيرعلا ةضفلا وأ ضيرعلا بهذلا امهو «ةبضلاو نوليكلا
 األ ؛حيتافملا لخدت ال سايقلا فو «حيتافملا الو ءلاصتالا مدعل ؛لحدي ال لفقلاك اهيف ًابكرم قلغلا نكي مل

 .هب ةلصتم يه الو «عيبملا ىمسم نم سيل
 لحدي ام نأ ملعا مث «رحآلا نودب امهنم دحاو لكب عفتني ال ذإ ؛قالغألل عبت حيتافملا نأ :ناسحتسالا هحو

 كلم نم :#5ع هلوقل ؛رادلا عيب يف ءانبلا لوحدو «ةيمستلاب الإ نمثلا نم ةصح هل نكي مل اعبت عيبلا يف

 (حتف ءندعم «نييع) . ىرثلا نم اهتحت امو ءءامسلا ىلإ اهقوف ام كلم اضرأ



 عيبلا يف لخدي ام 1 0۷ عويبلا باتك

 ةيمست الب ضرألا عيب يف عرزلا لحدي الو ءركذ الب ضرألا عيب يف رجشلاو
 رجشلا لحديو يأ

 E او RNS & RA BERS Û E E i و راب 04 ردا عين ی سلق ر

 نيتروضلا ف  رمشلا لخدي الو يأ

 عرش ال بطعن لا لعب انغأل ءاسناب تكي نأ لامر رك وأ ارش ولو قاطع ا یا :لإ رجشلاو

 بابلا اذه يف لصألاو «عيبلا يف ءايشألا هذه ركذ الب يأ «نيتلأسملا يف "لحدي" :هلوقب قلعتي "ركذ الب" :هلوقو

 حيتافملاك هيف لوحدلاب فرعلا ىرج اذإ الإ ءالف الإو ؛عيبلا يف لحخدي رارق لاصتا عيبملاب لصتم ءيش لك نأ
 (حتف) [۸ ۷/۲ :قئاقحلا زمر] .لخدي ال لصتملا ريغو ءبشح نم ناك ولو لحدي ءانبلاب لصتملا ملسلاو
 (ئيع) .ءانبلاك راصف رارقلل اب لصتم هنأل ؛نتلأسملا ىلإ عجار کف ا

 ابيغم عرزلا ناك ولو هللا لصفب كلذ نأل ؛ةيراحلا لمح دري الف «يمدآلا نم لصفلل اه لصتم هنأل 3 ! عرزلا

 ءارهاظ ناك ام ال رجشلا ةلزنمب نينس یقبی هنأ ؛حيحصلا ىلع قلطملا عيبلا قف لحدي ثاركلا نم ضرألا ق

 .رامثلاك اهوحنو سالاو توتلا قروو درولاو
 ىلع ضرعلا دنع سبلت ةرخاف ابايث نوكت نأ الإ «فرعلل طرش ريغب عيبلا يف لحدت ةيراحلاو مالغلا بايث :ةمتت

 فالخب «فرعلل لخدي فاكإلاو ةعذربلاو «رامحلا قنع يف لبحلاو ريعبلا ماطخو «طرشلا نودب لخدي ال عيبلا

 :فرغلل كهف لحد عيبلا عضوم ل مألا س كل بهذ نإ زعملاو رقبلاو ناتألاو ةكمرلاو ةقانلا دلوو «ج رسلا

 (ئيع) .دعب تبني مل اذإ اذكو «حصألا يف لخديف هل ةميق الو تبني اذإ الإ ةت لب (حتف ؛ئيع) .الف الإو

 "طرشلا"ب انهه ربعو «رادلا يف عوضوملا عاتملاك اراصف «رارقلل سيل رمثلاو عرزلا لاصتا نأل يس رمغلا الو

 «ةيمستلا ماقم موقيو «هريغو ربؤملا نيب لصف ريغ نم "عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثلاف لخن اهيف اضرأ ىرتشا
 ركذي قحلا نأل ؛اهقفارم نم وأ اهقوقح نم :هلوقب هنيبي نأ الإ "اهيف وه ريثكو ليلق لكب" :لاق ول ام طرشلاو
 .ءاملا ليسمك هب قفتري ام قفارملاو ءبرشلاو قيرطلاك هنم عيبملل دبال عبت وه امل

 نكي مل ول :ةنالثلا دنعو ءرمثلل حالصإ وهو ركذ لخن علط نم ءيش هيف لعجيف ءىثنأ لحن ءاغو قشي نأ :ببآكلاو

 ؛عيبملاب لاصتالا م دو حج و لاک و وپ احدي ب قه دا ةرب اوم ضو

 يرتشملا كلم نأل ؛ةرجشلاو ضرألا ملسو «ةرمثلاو عرزلا عطقا :نمثلا يرتشملا دقن دعب يأ :خ! عئابلل لاقيو

 رهظي ىح كرتي :يعفاشلا لاقو «ع وضوم عاتم هيف ناك اذإ امك «هميلستو هغيرفت هيلع ناكف «عئابلا كلم لوغشم

 ةداعلا قو عداتتعملا ميلستلا وه بجا ولا نأ ؛عرزلا درجا 5-3 كاسنإللا وأ باودلا هب عفتني يأ - ةرمثلا ح الص

 .داصحلا ىلإ كرتي هنإف «كردي مل عرز ضرألا قو ةراحإلا ةدم تضقنا اذإ امك راصو «كلذك عطقي ال نأ

 = «لثملا رکا تق ع افتناللل األ ؛ةراجالا فالخب «دقعلا مكحب بجاو ميلستلا نأ :انلو ءدمحأو كلام لاق هبو



 عيبلا يف لخدياه 30202 ۲o۸ عويبلا باتك

 ايدطقيوب علا عع ۵ 3 اهحالص 0 عا نمو .عيبمل ملسو اهعطقا

 12123071711 1 1 ' ..يدسقا ليسا ىلع اهتزت طر إو لاما يق يرغل
 ا ھا

 ةرهشل دل رت أ يرتشملا

 نيب قرف الو «طرش ريغ نم لحدي ةراحإلا فو طرشلاب الإ قيرطلا هل نوكي ال اناكد ىرتشا ول هنأ ىرت الأ =

 عاب ىح تبني ملو ضرألا يف رذب اذإ امأو «عئابلل نيلاحلا يف نوكيو ءال وأ ةميق عرزلاو رمثلل ناك اذإ ام
 رامثلا سكعو ءاهنم اسيل امهنأل ؛قفارملاو قوقحلا ركذب نالخدي الو ءاهيف عدوم هنأل ؛لحدت الف «ضرألا

 (حتف) ٩[ ۰۸/۲ :قئاقحلا زمر].قيرطلاو برشلا مكحلا يف عرزلاو

 (ييع - هنا ةينثتلا ريمضب خسنلا ضعب يقو ءرمثلاو عرزلل ةلماشلا عيبملاب ةلصتملا نيعلا يأ :اهعطقا

 لام هنأل| :عيبلا حص (ط).ال وأ ةميق امه رمتلاو ع عرزلا ناك ءاوس اقلطم ضرألاو رجشلا وهو :عيبملا ملسو

 أقنع روي نأ دمر اهنكز إو ET روهظلا لبق رمثلا عيب نأ ملعا [لآملا يف زف وأ لاحلا يف هب عفتنم موقتم

 :ليق باودلا فلعو مدآ ينب لوانتل حلصت م ناب اني. اعفتتم رمت نأ لبق انهغاب نإو ءيعفاشلل افالخ ءحصي ام

 (نيكسم «ئيع) .عطقلا مدع طرش اذإ الإ ؛كاردإلا لبق زوجي ال :ةثالفلا دنعو «حضي هنأ حيحصلاو زوجي ال

 (ئيع «ط) .عطقلا طرشب وأ اقلطم عاب اذإ اذهو ءاربج عئابلا كلمل اغيرفت :لاخلا ىف

 كرتلا طارتشا نأل ؛ةقفص يف ةقفص وه وأ «ريغلا كلم لغش وهو ؛دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛عيبلا يأ :دسف
 ول هنأ الإ كربلا طرشي عررلا اذنكو ةةراعإ ىف اب ناك رحاب نكي مل نإو ةةراحإ ىف ايفا راب ناك نإ

 اهكرت نإو «هتاذ يف داز امب قدصتيو «بيطي ال هنذإ ريغبو «لضفلا هل باط عئابلا نذإب اهكرتو ًاقلطم اهارتشا
 ليتلا رجاتسا مت اقلطع اهارعشا نإو ةدايز ىق ال لاح ريغت انه نأل ؛ءیشب قدصتي مل اهمظع ىهانت ام دعب

 نود ةعفنملا اهلحم نإف ةراخإلا لغ ر يغ ىلإ تفيضأ األ ؛ةلطاب ةراجإلاو «لضفلا هل باط «كاردإلا تقو ىلإ

 عرزلا ىرتشا ول ام فالخب اردتم اذوصقم تذالا نمضت يقبف ءانمضتم حلصي الق «هلصأب م مودعم لطابلاو «نيعلا

 اهنكل «ةفراعتم ضرألا ةراجإ نأل ؛لضفلا هل بيطي الو «لثملا رجأ بجي ثيح كردي نأ ىلإ ضرألا رحأتساو

 .ةدملا ةلاهحل تدسف

 «نسطلا قب ام ةاسفأ يضخ نميطتملا ةاسفو ذال افت لسع نكمأف بقصوي مودع هلسأب :هوسوم دساقلاو

 «ميلستلا نع هزجعل ؛عيبلا دسف «ضبقلا لبق رخآ ارمث رمثأف ءاقلطم اهارتشا ولو «ثبخلا نكمتيو «نذإلا دسفيف
 .هدي يف هنأل ؛هرادقم يف يرتشملا لوق لوقلاو «طالتخالل ؛هيف ناكرتشي ضبقلا دعب رملأ ولو

 :اهيناثو «قافتالاب هعيب زوجيف هلك رامثلا جرح اذإ :اهدحأ :روض ثالث لئاسملا هذه نأ alist ىيعلا لاقو

 ؛بهذملا رهاظ يف زوجي الف ؛ضعب نود اهضعب ج رخ نأ :اهئلاثو «قافتالاب هعيب زوج الف هنم ءيش جرخي ال نأ

 دنعو ؛زوجي ال هنأ حصألاو «ةرورضلل ناسا دوج وخلل اعبت مودعملا لعجيو «رثكأ جراخلا ناك اذإ زوجي :ليقو

 (حتف) 24/١ ٠١[ :قئاقحلا زمر].رجشلا ىلع اهكرت طرش اذإ عيبلا دسفي ال :ةثالثلا
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 ا

 HARES ES NE SE RSET EES هن زوو نشا دق ةرجأو ؛عئابلا ىلع لیکل
 نمكلا نزو ةرجأ يأ هريغ نم ليحل ميلستلا مام نم هنأل

 يف عيبلا حص «ةمولعم ًالاطرأ «ةعوطقم ريغ وأ ةعوطقم تناك ءاوس «ةعيبملا ةرمثلا نم يأ :اهنم ىنغتسا ولو
 نأل ؛يواحطلا بهذ هيلإو ءزوجي ال ءانثتسالا نأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «كلام لوق وهو «ةياورلا رهاظ
 هردق ةلاهجو ةراشآلاب : إس ذإ ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه :انلق «لوهجم مولعملا ءانثتسا دعب يقابلا

 «قافتالاب روح هتاف انعم الغ نسا اذإ امار هيف فل فأل اهتم ةمولعم لاظزرأ ةا اب ديقو ءزاوجلا عنمت ال

 (حتف) ٠١/۲] :قئاقحلا زمر] .ةدهاشملاب مولعم ىقابلا نأل

 عيب اذإ رب عيب ةحصك يأ :رب عيبك (ب ییع) .ةرابعلاب مولعم ئثتسملاو ؛ةراشإلاب مولعم عيبملا نأل ؛عيبلا : حص

 «فورعملا بحلا وه «ديدشتلاو رصقلابو فيفحختلاو دملاب القابلا :القابو (ةياقن) .مهارد وأ ريعشك هسنج فالخب
 هيلع دوقعملا نأل ؛رضحألا ءالقابلا عيب حصي ال :يعفاشلا لاقو مسمسلاو زرألا اذكو لوفلا وه القابلا :ليقو

 لبق نوتيرلا يف تيرلاو س يل نبللاو نطقلا بحو خيطبلا رذب عيبك «زوجي الف رصبلا نع بئاغ روتسم

 زوجلاو ll قدنبلاو قتسفلا فالخلا اذه ىلعو «هعيب زوجيف هب عفتنم موقتم لام هنأ :انلو .جارختسالا

 .ةفلغملا بوبحلا رئاسو رضخألا صمحلاو

 نمأيو ضيبي ىح لبنسلا عيب نعو ءوهزت ىح لخنلا عيب نع ىن #۶ هنأ :امهريغو دمحأو ملسملا ىور :تلق نإف
 ملسمو يراخبلا هاور ام ىلإ ى ئرت الأ «سانلا نيب دحوي يح هيف ملسلا روك ال عي ءملسلا هب دارملا :تلق «ةهاعلا

 نيح نم هيف ملسملا دوجو طارتشا يف انل ةحح نوكيف ؟”كيحأ لام لحتست مبف ةرمثلا هللا غنم اذإ" :285 ينلا نع
 ام دعب هعيب زاوج يضتقي هنأل ؛هضوملا اذه يف اضيأ انل ةجح ناك هقالطإ ىلع يرجأ ولو «لحملا نيح ىلإ دقعلا

 ١١/7[ :قئاقحلا زمر].كرفي ىح :لاقل يعفاشلا هلاق امك ناك ولو «كرفلاب ديق ريغ نم اقلطم ضيبا

 «دوحوم هنأ الو «مودعم عيبملا نأ عماجب مسمسلا يف جريشلاو نبللا يف نمسلا عيب ےب زاوج مدع ىلع هساق يعفاشلاف

 (حتف) .اقرتفاف ءالصأ هل دوجو ال هنإف ؛هيلع سيقملا فالخب Tr اذهلف ؛روتسم هنأ هتياغ

 (ط) .ةدعلاو عرذلاو نزولاو ليكلا طرق عاب اذإ داّدعلا و عاّرذلاو ناقولاو :لايكلا

 ٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .همامت اذكف «عئابلا ىلع وهو «ميلستلا مامت نم ءايشألا هذه نأل :عئابلا ىلع

 نأل ؛عئابلا ىلع نمشلا دقن ةرجأ :هنع متسر نبا ةياور يقو ؛دمحم نع ةعام نبا ةياور اذهو :خلإ نمثلا دقن ةرجأو

 هنامض يف لحد ضبق اذإ هنأل ؛ضبقلا دعب عئابلا ىلع دقنلا ةرجأ نأ :دمحم نعو «نزولاو ميلستلا دعب نوكي دقنلا

 نزولا ةرجأ امأ «طقف دقنلا ةرجأب صاح نيتياورلا فالتحا نأ :لصاحلاو «ىرتشملا ىلع ضبقلا لبقو «ضبقلاب

 (حتف ؛ئيع) .هفالخب نآلا فرعلاو «نزولا ةرحأ ريغ دقنلا ةرجأ نأ يضتقي اذهو ءةدحاو ةياور يرتشملا ىلعف
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| 

 نقلا يرتشملا ملمس يأ

 هكلم يف هلوخدل دقعلا قح نأل :هملس (ييع) .ميلستلا مامت نم نزولاو «ديحلا ميلست هيلع نأل :يرتشملا ىلع

 اوال انيق ضبقلاب عئابلا قح نيعتيل نمثلا عفديف «ضبقلا ىلع فقوتي هيلع نامضلا ررقت ناك نإو «دقعلاب

 نمثلا ميلست نم عنتمي نأ يرتشمللف ابئاغ ناك نإو ءارضاح عيبملا ناك اذإ ًالوأ نمشلا ميلستب يرتشملا رمؤي اذهلف

 يرتشملا ملس اذإو «دقعلا هيضتقي ال هنأل ؛عيبلا دسف ًالوأ عيبملا عفدي نأ طرشب هارتشا ولف «عيبملا عئابلا رضحي تح
 (يرهوج «حتف) .الجؤم نوكي نأ الإ ,نمثلا يقوتسي نيح عيبملا ملسي نأ عئابللف ءالوأ نمثلا
 (يناك «ْييع) .اعم ناضباقتي :يعفاشلا دنعو «هيف عئابلا قح نييعتل :الوأ

 (ئيع) ةع ةعلس عم راق رمشب نمت عيب ناك لب «نمثب ةعلس عيب نكي مل نإو يأ :الإو

 اذإ نييعتلا مدع يف وأ «ةعلس نمشلاو انيد عيبلا ناك وأ ةعلسب ةعلس عيب ناك اذإ نييعتلا يف امهئاوتس ال :اعم املس

 :لوقي نأو «لئاح الو عنام الب ضبقلا نم نكمتي هحو ىلع ةيلختلاب نوكي ميلستلا مث «نمثب نمت عيب ناك

 (حتق) .اضباق رضي مل اديعب ناك وأ هلقي مل ولف «عيبملا نيبو كتيب تيلخ



 طرشلا رايخ باب م عويبلا باتك

 طرشلا رايخ باب
 هماكحأ نايب يق يأ 0

 RE EEE iE هال رثكأ ولو «لقأ وأ مايأ ةثالث رايخ امهدحألو «نيعيابتملل حص
 امهيلك نيدقاعلا يأ

 .هببس ىلإ مكحلا ةفاضإ هيلإ رايخلا ةفاضإ وأ طورشملا رايخلا نعي لوعفملا مسا ئععمب ردصملا| :طرشلا رايخ باب
 طرش رايح هيف ام وهو «مزاللا ريغ نايب يف عرش مزاللا نيب املف «مزال ريغو مزال :ناعون عيبلا [(حتف «نیکسم)
 ىلإ اهبابسأ غلبت رخأ تارايخو «باتكلا اذه يف بوبمو تارصتخملا يف ةروكذم ةثالثلا هذهو «بيع وأ ةيؤر وأ

 «ةيلوتو ةحبارم يف ةنايخو لاح فشكو يلعف ريرقتو قاقحتساو ةيمكو دقنو نبغو نييعت رايخك رشع ةتس

 وأ ارحأتسم عيبملا روهظو يلوضف دقع ةزاحإو عيبم ضعب كاله ةقفص قيرفتو هيف بوغرم فصو تاوفو

 عيبلا ريغ يف يرحي هنأل ؛ادوجو معأ هنوكل «يقاوبلا ىلع طرشلا رايخ مدقو «فلاحتو ةلاقإب خسفلاو انوهرم
 :لاقف حصي ال امو طرشلا رايت هيف حصي ام رهنلا يف مظن دقو ءاضيأ

 ةلافكلاو  عءاربإلاو ١ عيبلاو ةراجإلا يف طرشلا رايخ يأي

 ةلاوحلا عم معلخلاو حلصلاو ةعفشلا كرتو قتعلاو نهرلاو
 ةلاكولاو رارقإلاو فرصلا ال ةلاقإلاو ةمسقلاو فقولاو
 منتغي اذهو  ناميأو رذن ملسلاو قالطلاو حاكنلا الو

 نيميلاو قالطلاو حاكنلا يف حصي ال امنإو «ةراحإ امهنأل ؛ةلماعملاو ةعرازملا يف هتحص يغبنيو «ةباتكلا يف حصي اذكو

 مدق امنإو «ةمزال ريغ األ ؛ةيصولا يف حصي ال اذهلف «خسفلا لمتحي مزال يف لحدي امنإ هنأل ؛رارقإلاو ةلاكولاو رذنلاو
 نأ هقح نم نأل ؛ببسلا نود مكحلا عنم يق هلمع ناك امنإو مكحلا ءادتبا عنمي هنأل ؛تارايخلا رئاس ىلع رايخلا

 عنم يف هلمع انرهظأف «هب لمعلا نم دب نكي مل ةنسلا هب ءاج امل نكلو «رامقلا نعم يف هنوكل ؛عيبلا يف لخدي ال
 تاغ عقر نيكل ترم لا قب لوضفلا مزطس بسلا ا كرم نأل ةةاكمالا زئاقت هلل اليلقت مك
 .هعبر وأ هثلثك هضعب وأ هلك «عيبم يف نيعيابتملا دحأل يأ :امهدحألو (نييع) .دقعلا دعب ولو طرشلا رايح يأ :حص

 اذإ" :ةتلع لاقف :تاعايبلا ف نبغي ناكو ؛يراصنألا ورمع نب ذقنم نب نابحل اع هلوقل : مايأ ةثالاث رايخ (ئيع «ط)

 رايح :هجوأ ةعبرأ طرشلا رايخب عيبلاف ١١/7[ :قئاقحلا زمر] "مايأ ةثالث رايخلا يلو كنيبو نيب ةبالح ال :لقف تعياب

 ءاتقوم وأ ادبوم وأ ًاقلطم نوكي نأ امإ رايخلاو ءامهريغ رايخو ءاعمتجب امهرايخو ءادرفنم يرتشملا رايخو ءادرفنم عئابلا
 .اقافتا حصي مل الوهجم ناك ولف ءامولعم تقولا نوكي نأ طرشب زوجيف :تقوملا امأو «قافتالاب نازوجي ال نالوألاو
 (يع) .قالطإلا دنع دسفو مايأ ةثالث نم :لقأ (حتف «ييع)

 يعفاشلاو رفز لاق هبو «ةفينح يبأ دنع رايخلا حصي ال يأ [(ط) .مايأ ةثالث نم رثكأ اطرش ول يأ ] :ال رثكأ ولو
 = «سايقلا رهاظ ىلع هءارو ام يقبف ءروكذملا ثيدحلل ةثالثلا ىلإ انزوح نكلو «دقعلا ىضتقمل فلاخم هنأل ؛كلامو



 طرشلا رايخ باب 8 عويبلا باتك

 ع خيب اف ما ةثالث ىلإ نيكو: 0 هنأ ر 2 ih زاجأ ناف
 2 نا را هيك

 نهشلا ٠ يرتشملا

 نيدقاعتملل ارظن عرش هنأ عءنمجأ لاق هب و ٠ت رضق وأ تلاط ةه ولعم ھل اک و ادا ةدايزلا وو :الاقو <=

 ىلإ هزاجأ دكف رمع نبا نألو ”/١١[ :قئاقحلا زمر] .مايأ ةثالث ف كلذ لصحي ال دقو «نبغلا نع زارتحالل

 «مايأ ةعبرأ ر ابخلا اوا ریعب ی رتش دا ا نأ تو سنأ نع قازرلا كبح ةياور نع درو هنأ :هلو «نيرهش

A 1أ  e | NT NEنأ لمتحيف «طرشلا رايح يف صنب سيل اب رمع نبا نع يور اهو «"مايأ ةثالث رايخلا" :لاقو «عيبلا تع لطبأف 0 نع نك  

 (حتف «ْييع) .بيعلا وأ ةيؤرلا رايخ نوكي
 «هررقت لبق عفترا دق دسفملا نآل ؛ادساف ناك نأ دعب زاوجلا ىلإ دقعلا دوع ةحصلاب داري نأ لمتحي ج زاجا لإف

 بهذ ام ىلع ءانب «فوقوملا لباقي ام امي داريف «ذافنلا يعم. ةحصلا نوكت نأ لمتحيو ءانباحصأ نم نييقارعلا لوق اذهو

 داسف ال نأ رهظ ثالثلا ف دقعلا ريجأ نإ «فوقوم ثالث نم رثكأ زايخلا طرش عم دقعلا نأ نم ناسارحخ لهأ هيلإ

 رفز لاقو هج وأ هج ولا اذه و ءدساف وهف ةزاحجالا لبق عبارلا مويلا نم مزعج يقف الإ كسا داوح و مدعل ؛دقعلا ف

 (حتف) ”/١١[ :قئاقحلا زمرإ .زوجيف هررقت لبق دسفملل طاقسإ هنإ :انلق ءازئاتج بلقني الف ؛دساف دقعلا : ىعفاشلاو

 ةدسافلا ةلاقإلا هيف تطرش عيب هنأل ؛حصي ال :رفز لاقو [(ندعم) اناس ال رايخلاو عيبلا يأ | :حص

eanکوا ةدسافلا طارتشاف دقعلا فالح هن وكل ؛عيبلا ليقت نأ طرشب اذه كتعب :لوقي نا لثم هدسفت  

 هظريشلا اذه ةقان عاب ا د نسا نیا نأ قون اف لاس ا هج ۾ «سايقلا وش ۾ عةيالغلا تلاق هب و «كسشي نأ

 ازرخت دقنلا 8 ااا ىلإ تسم ةحاحلا ذإ ؛طرشلا رايخ نعم يف هنأل ؛ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو

 (حتف) ٠١/١[ :قئاقحلا زمر].هب قحلأف ةلطامملا نع
 ٠ 5 2 : ١ لل : :

 حصي ال يا [(ييع «ط) .عيب الف رثكأ وأ مايأ ةعب رأ 9 نمثلا دقني م نأ هنأ ىلع ع ټ اب وا 9 هعبرا یاو

 كلذ زوخي دمحم نعو «مامالا قفاوي هنأ ح عحصألاو كاتيا ور فس وي 0 نع و ‹هلصأ ىلع ءانب ةفينح يبأ دنع عي خلا

 هنأ كف رمع نبا نع يور اه وهو 0 لا رايخلا طرش ف ةدايزلا زاجأ فس وي انأ نكلو هلأ ىلع ءان

 :قااقللا نمر] .سايقلاب ةلأسلا هذه فا لمقر «نيرهش لإ لايقل زاسآ 9/١ [

 ‹«يعفاشلا لاق هبو ءازئاج بلقني الف ءادساف دقعنا :رفز لاقو «هررقت لبق دسفملل طاقسإ هنأل :لإ دقن نإف

 ىلع ةلأسملا هذه 5 (ةيبحاص عم عامإلا عامجإ داري نأ الإ حيحص ريغ ةلاسملا ةهلش ق عامجإلا يعليزلا ىوعدو

 ةا یک آ ىو املغم انفو انيب وأ ءامايأ هدقني مل نإ :لاق نأب الري انكي ا ذأ :تقرلا اهم ل انآ انإ :ةرخز

 مايأ ةثالث وهو اديس اتقو انيب يب كإو «ءانلق امل ثالثلا يف دقني نأ الإ ءدساف اهلك روصلا هذه يف دقعلاف «مايأ ةندان
 */١[ :قئاقحلا رمر] .زوج هتاف «هلاود وأ 2
 ےہ



 اسما مطلع E عويبلا باتك

 .. هکلم الو حن ال يرتش ۲ نابع ر لاب ثانيي ىرعن شبا کلم نع
 8 تشل كلع

 .رايخلا عم اضرلا متي الو («يضارتلاب الإ نوكي ال عب عيبلا مامت نأ اا كلها :هكلم نع

 نذإب هضبق نإو «يرتشملا نود عيبملا ف فرصتلا كلمتيو «قتعي رايخلاب عيل هدبع قتعأ اذإ عئابلا نأ :اذه ةدئافو

 «بيعلا رايخج ارابتعا دقعلاب عيبملا يف يرتشملا كلم تبثي :دمحأو يعفاشلا لاقو ١7/7[ :قئاقحلا زمر] .عئابلا

 نع نمشلا الو عيبملا جرخي ال امه رايخلا ناك اذإو .هكلم نع نمثلا ج ورح عنمي ي س ١ رايح نأ اذه نم فرعو

 «قافتالاب يرتشملا كلم نع جرخي هنأ هيف مكحلاف «عئابلل رايخلا ناك اذإ نمثلا يف مكحلا نيبي ملو «كلاملا كلم

 (حتف «ةياه) .امثهدنع لخديو «هدنع ع عئابلا كلم يف لحدي داف

 ؛لدبلا يأ | :ةميقلاب كلهي (ئيع) .رايخلا ةدم يف هدي يف كله اذإ عئابلا رايح هيف يذلا عيبملا :يرتشملا ضبقبو

 موي هتميق ي م | مزلي ئح هنذدإ ريعب وأ عئابلا نداب صضبف اوس ا |(ط) .عئابلا كذاب ةضبق اذإ يلثملا معيل

 نمثلاب كلهي :دمحأو يعفاشلا دنعو ءايلم ناك نإ هلثم نامض بحيف الإو ءميقلا تاوذ نم ناك نإ ضبقلا
 بيعت ولو «قلطملا حيحصلا عيبلا يف امك يرتشملا ىلع هل ءيش الف «عيبلا خسفنا عئابلا دي يف كله ولو شل

 .ايميق ناك اذإ ناضقنلا هنمضو عيبلا خسف ءاش نإو «ءاش نإ عيبلا مزلي نأ عئابللف «يرتشملا دي يف
 نإ يرتشملا نكلو «هرايخ ىلع وهف عئابلا دي يف بيعت ناو نبا ةيباقللا قاسقا يطق هل سيل ايم ناك ولق

 نم هتصح طقست عئابلا لعفب بيعغلا ناك اذإ ۾ ىلطلا عيبلا 5 امك خسف ءاش لإو ؛نمشلا عيمج ةلجخأ عاش

 يذلا ىلع قلطي ةميقلا نأ ملعا مث 2١5/١ ١7[ :قئاقحلا زمر] .هيلع انومضم نوكي هلعفب ثدخي ام نأل ؛نمتلا

 نم لقأ ناك ءاوس نيدقاعلا نيب ررقت يذلا ىلع قلطي نمتلاو «قوسلا لهأ اهفوفرعي ىلا 3_1 راجتلا دنع

 (يشح «حتف) تکا وأ لصأ

 نكلو مات هتهح نم عيبلا نب ؛هكلم نع عيبملا ج رخيف «عئابلا كلم نع عيبملا ج ورح : عنمب هي ي اب ا رايخو

 كلم يق لدبملاو لدبلا عمتجي الكل ؛يرتشملا هكلمب مل اغنإو «يرتشملا ىلع بحت ةقفنلا نأ فالح الو «يرتشملا هكلمب ال

 ع لاق و هل ريظن الو ؛«كلام 5 اب الكاز كلملا نوكي الغل ءةكلع :الاقو (ةفيلح يبأ دنع اذه «دحاو صخش

 ولف «ةي ورتلل رش رايخلا نأ :هلو ةيالثلا تلاق هب و (ةبئامس نوكي كلام هل نكي مل ولف "ماسالا يف ةبئاس ٣

 هلف :كلام ىلإ ال كلملا لاوز امأ «هكلم يف نيلدبلا ع امتحا مزلي ءاقافتا هكلم نع جرخي مل نمثلاو «هكلم يف لحد
 .ةبعكلا يف رتسلا اذك و ءدحأ كلم يف نولحدي الو «مهكالم كلم نع نوحرخي ةبعكلا ديبعك رئاظن

 لاخلا :لوقن انأل ؛ةبئاس نوكي الو «ةثرولا كلم يف لحدت الو «تيملا كلم نع ج رخت نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا اذكو

 ىلع دري الو «دئاوزلا هل ناك اذهو تقولا كلذ نم هكلم هنأ نيبتيف ءدقعلا تقو ىلإ دنتسي عيبلا زيجأ نإ ةفوقوم

 كلم يف ناضوعلا عمتجيف «كلاملا كلم نع هب جرخي الو «هتميق نمضي هنإف «هدي رم قبأو ربدملا بصغ ول ام مامإلا

 (هريغ ةيانع «حتف «ئيع) .ةضواعملا مكحب لاقتنالا لبقي يذلا يف انمالكو «ةضواعم ال ةيانج نامض هنأل ؛دحاو



 طرشلا رايخ باب ۲٦ ¢ عويبلا باتك

 اهئطو ناف «حاكنلا يق رايخلاب ؛ هتجوز ىرتشا ولف .هبيعتك نمثلاب كلهي هضبقبو
 يرتشملا جورلا رايج ي لجرل ةمأ تناك ناب ةميقلا ال نمثلا همرلي يعي

 2121111 ] ]5 . . . .حص هبحاص ةبيغب اغا هل نع زاجل ولو سش

 ىلإ برق امل هنأل ؛هدي يف كله اذإ هرايحخ هيف يذلا عيبملا هضبق ببسب نمثلا همزلي نعي :نمثلاب كلهي هضبقبو

 .كلملا مامت لبق درلا نع رجع هنأل ؛ةميقلا هتمزل :لوق ف 3 يعفاشلا دنعو ؛هنمث هيلعف «عيبلا مزليف «هدر نع زجع كاللا

 بيع ةمدقم نع يرعي ال كاللا نأ :لصاحلاو «زجعلا لبق هل لضح كلما مامث نإ :انلق ۹۳/۲ يافا فرا

 (حتف) .ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم الاح ىندأ نوكي الو «نمثلا مزليف «عيبلا مربنا دقو «كلهيف درلا عنم
 ىلع وهف ضرملاك عفتري ناك نإو ديلا عطقك عفتري ال بيع عيبملا يف لخد اذإ نمشلا همزلي امك يأ ] :هبيعتك

 ناك ءاوس ءاقلطم نقلا وأ ةعيقلا بت هل رايخلا ناكو يرتشملا لي يف عيبملا بيعت ول امك" يأ [(نيع) .هرايح

 عفتري ناك نإو ءوضعلا عطقك عفتري ال بيع بيعلاب دارملاو «عيبملا لعفب وأ ةيوامس ةفآب وأ يبنحأ لعفب وأ هلعفب

 بيعتلا يف ةميقلا همزلي يعفاشلا نعو «همزل الإو «همزلي ال ةدملا يف ضرملا عفترا نإف «رايخ ىلع وهف ضرملاك

 (حتف) ١١/۲] :قئاقحلا زمر] .اضيأ

 نع عنام يرت تلا نايك نأ وهو هيف فلتخملا ل ظ اصألا ىلع ةع رفتملا لئاسملا ىدحإ هذه ا هتج وز ی رتشا ولف

 «مامإلا دنع هكلم يف عيبملا لوخد عن يرتشملا رايح نأل :حاكنلا يقب .امه افالحخ مامإلا دنع عيبملل هكلم

 .هكلم يف اهوحدل ؛حاكنلا دسفي :امهدنعو

 ؛درلا عنتم ا ا ولو اهصقن نإف «ءطولا اهصقني مل اذإ يأ أ [(نيع) .رايخلا ةدم ف روكذملا ةمألا يأ | :اهنطو ناف

 نأ .ةلب سيلو .نتملا يف امك اهدري ال هنإف ءاهاضفأ وأ ءاقراكب ل ااو اهنلوف اركب تناك اذإ امك هيا تبعت األ

 .ةفينح يبأ دنع اذهو «هدنع بيعت ام دعب هيلع اهدري

 عط ولا ْنوكيَف ءاهايإ ةكلع خسفنا حاكنلا نب ل وأ عط ولاب O عأ وس ؛ءاقلطم اهدري نأ هل وطول :امشدنعو

 اهصقني مل ولو «هدي يف جوزلا ريغ اهئطو ول اذكو ءاهئطوف هتجوز ريغ ىرتشا اذإ امك «درلا عنميف نيميلا كلم مكحب
 لئاسم رشع عمجما مح رش عمجتسملا' 2 ئيعلا FE دقو «ةوهشب م وأ اهسم وأ اهلبق ادا اذكو «ءط ولا

 عحريلف باعيتسالا ءاش نم «نيبحاصلا نيبو هنيب هيف فلتحملا لصألا ىلع ةينبم اهلك ىرخأ اعبرأ يعليزلا ركذو

 5 بیع ) .تاميملا كلش مكحب ال حاكنلا مكحب ءطولا نل :اهد ری ( يشع « حت .ئييع) .نيعلا ىلإ

 نإ يرتشملاو يرتشملل رايخلا ناك نإ عئابلا أ ] :ةبحاض ةييغب :ايبتحأ وأ ايرفشما وأ تاك اعقاب :رایخلا هل نم

 هقح طاقسإ هنأل ؛ةزاحإلا يأ 1 : حص (ييع) .هملع ةرضحلابو «هملع مدع ةبيغلاب دارملا [ عئابلل نايقلا ناك

 :لوقي نأب احيرص تناك ءاوس ءاقلطم ةزاجإلا يأ [(نيع) .قاتعلاو قالطلاك قحلا هيلع نم روضح ربتعي الف
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 (ییعر , كذاملا اف قق عيبما ف يرتشملا وأ عيبملا نع ق عئابلا للارض نأب ةلاياد وأ AEN وأ هت زحلا



 طرشلا رايخ باب ٥ عويبلا باتك

 . ,ةعفشب ذخألاو ,هعباوتو قاتعإلاو ةدملا يضمبو هنو دقعلا متو ال خسف ولو
 نيفرطلا دنع خللا حضي ال يا

 :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع خسفلا حصي ال هبحاص ملع نودب دقعلا رايح هل نم عيبلا خسف ول :ال خسف ولو

 تلاق هبو ؛ةزاجإلاك هملع ىلع فقوتي الف «رايخلا هل نم ريخ ثيح عيبلا خسف ىلع طلسم بئاغلا نأل ؛اضيأ حصي
 فرصتيف «قباسلا عيبلا مامت دمتعي دق هنأل ؛ةرضم نع ىرعي الو «دقعلا عفرب ريغلا قح يف فرصت هنأ :امهو «ةثالثلا

 اذهو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ اميف ايرتشم هتعلسل بلطي ال وأ «عئابلل رايخلا ناك اذإ اميف كالهلاب ةميقلا همزلتف «هيف
 «خسفلا كلمي ال هبحاصو طلسم هنإ :لاقي فيك و «اهيف مازلإ ال هنإف «ةزاحإلا فالخج «ملعلا ىلع فقوتيف ءررض عون

 ؛اعامجإ هملع نودب هخسف حصي ال بيعلا فو «فالخلا اذه ىلع ةيؤرلا رايخو «طلسملا هكلمب ام ريغ يف طيلست الو

 (حتف ؛ئييع) .ءاضقلاب الإ تبثي ال هنأل
 توم نأل ؛رايخلا هل نم تومع. انديقو ءامغإلا اذكو توملاك نونجلاو رايخلا هل نم توم يأ :هتومب دقعلا متو
 هل مزال قح هنأل ؛هنع ثروي :يعفاشلا لاقو «ةثرولا ىلإ لقتني الو «هل طرش نمل قاب رايخلا لب دقعلا هب متي ال هريغ

 .كلام لاق هبو «بيعلا رايخك ثرإلا هيف يرجيف «عيبلا يف

 لمأتلا ةيلهأ تلطب دقو «هسفن ضرغل لمأتلا هنم ضرغلا نأل ؛هنع لقتني الف ةدارإو ةيشم الإ سيل رايخلا نأ :انلو

 تبثم نييعتلا رايخو «هرايخ ثرو هنأل ؛ثراولا اذكف ؛ًاميلس عيبملا قحتسا ثروملا نأل ؛بيعلا رايح فالخب «هل

 (حتف) ١[ 54/” :قئاقحلا زمر] .ثروي رايخلا نأ ال «ريغلا كلمت هكلم طالتخال ؛ءادتبا ثراولل
 (ئييع) .دقعلا متف عناملا عفترا تضم اذإف ةدملا يف خسفلا نم هنكمتل ناك ذافنلا مدع نأل ؛رايخلا ةدم يأ :ةدملا

 فطع [(ييع) .ءاقبتسالا ليلد قاتعإلا نأل ؛دبعلا قتع نأب يرتشملا قاتعإ عم اضيأ متي دقو يأ ] :قاتعإلاو
 وهف "مدآ نبا كلمي ال اميف قتع ال" :#تلع هلوقل كلملا دمتعي هنأل ؛قاتعإلا عم اضيأ دقعلا متي يأ "هتومب" :هلوق ىلع
 لحي ال فرصت لك كلذكو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ ةباتكلاو ريبدتلاك قاتعإلا عباوت عم اذكو «ءاقبتسالا ليلد

 .عيبلا هب متي ةوهشب سمللاو ليبقتلاو ءطولاك كلملا يف الإ
 نم ءيش هنم دجوو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ هلك اذهو ؛ةراحإلاو عيبلاك كلملا يف الإ ذفني ال فرصت لك اذكو

 لعفلا ناك ولو «يمكح خسف هنأل ؛عيبلا خسفنا «ءايشألا هذه نم ائيش لعفو «عئابلل رايخلا ناك نإو «ءايشألا هذه
 ليلد نوكي الف «ةبرجتلاو ناحتمالل لعفي هنأل ؛كلذ وحنو بوكر لاو مادختسالاك عيبلا هب متي ال كلملا ريغ يف لحي

 (قيع) .ةباتكلاو ريبدتلاك قاتعإلا عباوت عم دقعلا متي اذكو يأ :هعباوت (حتف) ١[ 5/7 :قئاقحلا رمر] :ءاقبتسألا

 «فوذع فاضم مالكلا يفف ءال مأ ذحأ ءاوس بلطلا درحم متي هنأل ؛ديقب ذحألا سيل :ةعفشب ذخألاو

 راد عابي مث «رايخلا طرشب اراد يرتشي نأ :هتروصو «"ريرقت وأ ةبئاوم بلط ناك ءاوس ذحألا بلطو" :لصألاو
 ليلد ناكف «كلملاب الإ نوكي ال ةعفشلاب ذحألا نأل ؛عيبلا مت ةعفشلاب ىرتشملا يرتشملا اهذحأيف ءاهبنجب ىرخأ

 (حتف) 5/٠ ١[ :قئاقحلا زمر] .ةزاحإلا



 طرشلا رايخ باب i عويبلا باتك

 امهدحأ زاجأ نإف .حص ضقن وأ زاجأ يأف «حص هريغل راپا ير طرش ولو ان
 عيبا اندنع طرشلا عيبلا اندنع طرشلا

 هلا اع نيليع عاب ولو ؛ .خسفلاف اعم اناك إو ,قحأ اقبسألاف ءرخآلا ضقنو
 التم مهرد فلاب صخش خسفلاو ةزاجإلا

 5 د E E EREN ا ال دق م a الإو .حص نّيعو لصف نإ ءامهدحأ يف ا
 :O امهتم دحاو اک نم نيدبعلا كأ ی

 .حص هريغل رايخلا نيدقاعتملا دحأ طرش ول :"يفاكلاو ةيجارسلا" يف لاق ةنأل ؛يقافتا را دبشلاو :يرعشملا

 زوجي الف دقعلا بجاوم نم ر ايلا نأ ؛ سايقلا وهو ءدقعلا دسفي :رهز لاقو ااا ان دنع طرشلا يأ : حص

 ةباين الإ تبقي ال دقاعلا ريغل رايخلا نأ :ناسحتسالا هجو «يرتشملا ريغ ىلع نمثلا طارتشاك «دفاعلا ريغل هةظارتشا

 ريغلا هبوني مت ا هل تبثيف «ءاضتقالا قيرطب هفرصتل احيحصت هنع ابئان ريغلا لعجي مث «رايخلا هل مدقيف دقاعلا نع

 (حتف) [5١/؟ :قئاقحلا زمر .هنع هيف

 ,ةبايثا وأ ةلاصأ هفرضتلا كلم انهن لك نل :حص (ئيع) .ريغلا وأ عئابلا وأ يرتشملا نم :زاجأ يأف

 مع : ىبحألا وهو ريغلاو نيدقاعتملا نم رايخلا طرش نم امهو نينثالا كنا 5 :امشلحأ ١[ :قئاقحلا مرا

 (ئيع) .وغل هدعب رخآلا فرصتو «دحأ هيف همحازي ال نامز يف هدوجول ؛رحأتملا نم لعف امب :قحأ
 (ئيع «ط) .امهتقو ملعي مل وأ اعم نامالكلا ج رخو «رحآلا خسف فو اتغدتحأ ناجأ ناب نعمت نيا :اعم  اناك نإو

 ناك امهيأ نم ةزاجإلا نم قحأ خسفلاف «خيراتلا ملعي مل وأ «نيعمتجم خسفلاو ةزاجإلا ناك اذإ يأ :خسفلاف
 وأ ناك اضقن ؛يئانلا فرصت نم ىلوأ كلاملا فرصت :"طوسبملا" عويب ةياور يقو ؛نوذأملا باتك ةياور يف

 ةمدقم ةمرحلاو «ةحابإلا بجوي ةزاجإلاو «يرتشملا ىلع ةمرحلا بجوي خسفلا نأل ؛خسفلا ةيقحأ هحوو «ةزاحإ

 ديفتسي بئانلا ذإ ؛ىوقأ لصألا نأل ؛ىلوأ دقاعلا فرصت :دمحم دنعو «فسوي يبأ نع ةياور وهو «ةحابإلا ىلع

 (نيكسم «يعليز «ئييع نقلا اسراعم نكي الق مدع ايلول

 ءامولعم:هنمثو ءامولعم لخادلا كلذ نكي مل اامق ءرايخلا هيف يذلا ريغ دقعلا يف لخادلا ناكف :نيعو. لصف نإ

 نأل ؛عيبلا يأ :حص .نييعتلاو ليصفتلاب الإ نيمولعم انوكي نلو «عيبلا دسفت 1 وأ عيبملا ةلاهج ذإ ؛روحي ال

 .هريغ هيف لخادلا ناكف دقعلا نع جراخلاك رايخلا هيف يذلا

 لصف هنأ :لوألا : عاونأ ةعبرأ re يعي مل و نمثلا لصفي مل نإو يأ :ال الإو

 ثلاثلا .نيعي ملو لصفي م ا .همكح نتملا يف ركذ يذلا اذهو «رايخلا لحم نيعو «دحاو لك نم

 وأ نمثلاو عيبملا ةلاهحل ؛عيبلا حصي ال هنأ ثالثلا روصلا هذه مكحف ؛ لصفي ملو ن ريع هنأ :عبارلا .نيعي مل و لصف

 نأل ءال وأ نمثلا لصف ءزاح هفصن يف رايخلاب عئابلا نأ ىلع ادسلاو ادع نأ ایزو نأ ای یا ولو شنا
 ف

 (حتف «ٰييع) . .يرتشملل و :e عع ابلل رايخلا نوكي نأ نيب قرف الو «توافتي ال دحاولا ءيشلا نم فصنلا



 طرشلا رايخ باب ۷ ٠ عويبلا باتك

 اههدحأ يضرف «رايخلاب امهأ ىلع ايرتش ولو :ةعيرألا نود اميف نييعتلا راپ د
 هرايحح طقسأ نأب ن نا ىرتشا يآ

 tê aê 5 فالج نار تاك وأ لابس هنآ ىلع اذيع ىرعش ولو ءرخآلا هري ال

 ديعلا ناك و يأ ل اال واولا كيعلا نأ ىلع يأ ١ دنع نيعلا كلذ يآ

 نيبوثلا دحأ وأ نيدبعلا دحأ عيبي نأب [(ييع «ط) .تايلثملا يف ال تايميقلا يف يرتشملل]:نييعتلا رايخ حصو
 نأ ىلع اهوحن وأ ةثالثلا باوثألا دحأ وأ ةثالثلا ديبعلا دحأ عيبي وأ «هنييعتب ءاش امهيأ يرتشملا ذخأي نأ ىلع

 [ 1/9 :قئاقتللا زمر] .هدينعتب اهتم ًادحاو, يرتشملا قيغأب
 بايثلا وأ ديبعلا نم ةعبرألا يف كلذ زوج الف نينثالا وأ ةثالثلا يف نييعتلا رايح زوجي يأ :ةعبرألا نود اميف
 .عيبلا زاوج عنمي وهو عيبملا ةلاهج نييعتلا رايح عم عيبلا اذه يف :ليق نإف .امهوحن وأ

 يرتشملا ىلإ ضوفم رومألا نأل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال هيف ىلا ةلاهجلاو ءطرشلا رايح نعم يف نييعتلا رايح :انلق
 «يدرلاو طسولاو ديحلا دوجول ؛ةثالثلاب عفدنت ةجاحلا نأ ريغ ءزاوجلا عنمي الف «يقابلا دريو ءاش اهيأ راتخيف

 افا اشیا سالا وشو زوج ال اهتم ادحاو ذأ نأ ىلع ةعبرألا باوثألا دخلا عاب ول بح «ةعبرألا ىلإ ةجاح الف

 .انركذ امل ؛ةعيرألا نود اميف انزوج نكلو.«ةعبرألا نود

 يضفت ال ةلاهجلا هذه نأ :ناسحتسالا هجو «سايقلا وه امك عيبملا ةلاهحل ؛لكلا يف زوجي ال :يعفاشلاو رفز لاقو

 (ةيانع «حتف) ١5/7[ :قئاقحلا زمر] .زاوجلا عنمت الف رايخلا هل نم نييعتل ؛ةعزانملا ىلإ

 «هئاضرب ال هيلع امازلإ ناك هخسف كلي م ول هنأل ؛هبيصن يف دقعلا خسفني يح هدري نأ هل :الاقو :رخآلا هدري ال

 نم لكو «هسفن نع هعفد ىلإ جاتحم امهنم دحاو لكو «نبغلا عفدل عرش رايخلا نأل ؛هقح نم تبث امل لاطبإ هيفو
 .ةثالثلا تلاق هبو «هدوصقم لصحي مل هرايخ رخآلا لاطبإب لطب ولف «هل قح خسفلاو ةزاحإلا

 درلا قح نأل ؛درلا يف امهدحأ درفني الف «دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك رايح ال امهرايخ طورشملا نأ :هلو

 بيعم ريغ هكلم نع جرح عيبملا ذإ ؛عئابلاب ررض امهدحأ در يفو ؛عئابلا هب ررضتي ال هحو ىلع امهل تبثي
 هب عافتنالا نم نكمتي ال هنأل ؛نايعألا يف بيع يه ذإ ؛ةكرشلاب ابيعم هدرل امهدحأ هدر ولف ةكرشلا بيعب

 بيعلا رايخ فالخلا اذه ىلعو ءامهدحأ درب ءاضرلا امهل رايخلا تابثإ ةرورض نم سيلو «ةأياهملا قيرطب الإ

 (حتف «ٰييع) .ةيؤرلا رايحو

 بتاكلا مسا هيلع قلطي ام ردق زبخلاو ةباتكلا ىلع دبعلا ردقي نأ دقعلا ةحص طرشو :خلإ زابخ هنأ ىلع

 لوقلاف كدنع يسن هنكل كلذ نسحي ناك :عئابلا لاق نإو «رايخلا هلف رادقملا اذه نسحي ال ناك نإو «زابخلاو

 (حتف «ٰييع) .اقلطم يرتشملل
 (ئيع) .بتاك ريغو زابح ريغ ناك نأب هفصو ركذ ام فالخب يأ :هفالخب ناكو



 طرشلا رايخ باب ۲۹۸ عويبلا باتك

 .هكرت وأ نمثلا لكب هذخأ
 هيف بوغرملا فصولا تاوفل

 ؛نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل [(ييع) .ءاش نإ ىمسملا لكب دبعلا يرتشملا ذحأ يأ ] :لإ هذخأ

 «بتاک ريغو ابتاك موقي نأب ناصقنلاب عجر ءاهاخع ةلأسملاو :بنابسألا قف ببسب ةارلا عنتما ولو «ةعبات اش وكل

 هيف ررغ ال فصو لك نأ اهيف طباضلا لب ءاهطارتشاب دقعلا حصي فاصوألا لك سيلو «توافتلاب عجريف

 هيف اشرس تركو ¥ نا موجو نم الا يسع ملفا ملقا فري لا «ررغ هيف ام ال «زئاج هطارتشاف

 ليبق نم سيل هنأل ؛عيبلا دسفي ثيح ةلاطرأ اذنك اذ بلح وأ «لماح اما ىلع ةاش وأ ةقان عاب ول اذه ىلعو

 لمح وأ مد وأ نبل هنأ لمتحي هنأل ؛ةقيقح نبللاو لمحلا فرعي ال ذإ ؛دسافلا طرشلا ليبق نم وهااخإو هنفصولا

 وأ ءاعاص اذك ربخي دبعلا نإ :لاق ولو «ءشصو هنأل ؛دسفي ال قوبل وأ بولح ااهنأ طرش ولا ىح تاقتا وأ

 دبعلاك ةيراجلاو ءادساف اطرش لب افصو نوكي الف ءرادقملا يف هل قلعت ال فصولا نأل ؛دسفي اردق اذك بتكي



 ةيؤرلا رايخ باب ظ "584 0 عويبلا باتك

 ةيؤرلا رايخ باب
 اکیا ناي يآ

 kS عاب نمل رايخ الو ؛هلبق يضر دإو هأر اذإ هدري نأ هلو «زئاج هرب ل ام ءارش

 ببس ةيؤرلا مدع ذإ ؛ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ نم ةفاضإلا ذئنيحف ءةيؤرلا مدع رايخ يأ :ةيؤرلا رايخ باب
 تبثيو «ةيؤرلا طرشب تبغي رايخلا اذه نأل ؛هطرش ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم ةفاضإلا نوكي نأ لمتحيو «رايخلا توبثل
 توبثل ةصلاخلا نامثألا يف الو هيف ملسملا يف تبغي الف ءءارشلاك خسفلا لمتحي دقعب تكلم نيع لك يف رايخلا اذه
 لدب كلذك نوكي نأ يغبنيو «خسفلا اهوبق مدعل ؛صاصقلا نع حلصلاو علخلا لدبو رهملا يف الو «ةمذلا يف لك

 :لاقف «ةيؤرلا رايخ هيف تبثي ام يومحلا ةمالعلا مظن دقو «ةباتكلاو قتعلا
 ءارشلا اذك ةمسقو ةراحإ ىري ةيؤر رايخ عبرأ يف

 لاحلا يف اهمظن 55 ظفحاف لاملا ءاعدا يف حلص كاذك

 زاج هيف فرصت ولو بۋرا لبق مدر هل ناک اهو ءاضرلا يا لاک .«مكحلا ماق عم ةيؤرلا رايح نأ ملغ م
 يكحلا موزل عنمي بيعلا رايح مث «ةيعناملا يف ىوقأ ناكف «مكحلا سفن عني طرشلا رايخو «هرايخ لطبو هفرصت
 (حتف) .بيعلا رايح مث «ةيؤرلا رايح ركذ مث «ىوقألا فنصملا مدق اذهلو لكلا نم فعضأ ناكف
 دوصقملا هنم ملعي مل ام عيبملا نم نأل ؛زاحلا دارفأ نم ادرف ةقيقحلا نوكتف ءدوصقملاب ملعلا ةيؤرلاب دارملا هري مل ام

 0 .هكلم ىف دوجوم هنأ ىلع اقفتا اذإ ءاندنع] :زئاج ١7/7[ :قئاقحلا زمر] دمرت باكي لب ةيؤرلاب
 رتشا مدع يضتقي هقالطإ رهاظو يطق رادلا هاور ."هآر اذإ رايخلا هلف هري مل اشيش ئرتشا نم" :#ع هلوقل

 هذمب نک ی اذإ رايخلا يرتشملل تبثيو «ةفصلا نايبب هعيب حصي :دمحأو كلام دنعو «هيلإ ةراشإلا
 ١۷/١[ :قئاقحلا زمر] .مسقلا يف يعفاشلا لوق وهو «ةفصلا

 ر ا ا ی ا «عيبملا ةلاهحل زوجي ال ديدحلا لوقلا يو

 «يدنع سيل ام عيب نع ٰيلأسيف لحرلا نيت ا 1لا لوسو اي :لاق بف مازح نب ميكح نع دواد وبأو يراخبلا ىورو

 يضفت ال هيف ةلاهجلا نألو ؛انيور ام :انلو 'كدنع سيل ام عبت ال" :هل لاقف ؟هل ملسأف قوسلا نم هعاتبأ مث هنم عيبأف

 دنع سيل ام عيب نع يهنلاب دارملاو «نياعملا دهاشلا يف فصولا ةلاهجك راصف هدر هقفاوي مل اذإ هنأل ؛ةعزانملا ىلإ

 (حتف ي ٠ مادر درک قرا يف لدي ما بكلعيال اه خيبجاناك اع ؛هكلم يف سيل ام ناسنإلا
 (يیع) ."هآر اذإ رايخلا هلف هري مل ائيش ىرتشا نم" :ةكع هلوقل ؛هري مل و هارتشا يذلا ءيشلا دري يأ :هدري نأ

 (ئييع) .هب تيضر :لاق نأب هاري نأ لبق يضر ولو هآر اذإ رايخلا هل نعي هلبق امه لصاو :يضر كإو

 :الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو «رايخلا امهنم لكلف ةعلسب ةعلس عيب ناك ولف «نمثلاب عاب اذإ هدارم :خإ رايخ الو
 - ج هللا ديبع نب ةحلط نم ةرصبلاب ًاضرأ عاب هدد نافع نب نامثع نأل ؛هل رايح ال :لاقو عجر مث رايخلا عئابلل



 ةيؤرلا رايخ باب ۷ عويبلا باتك

 قيقرلاو ةريّصلا هحو ةيؤر تفكو ,طرشلا رايخ هب لطبي امب لطبيو ؛هرب مل ام
 يدا 00

- | 

 بحلا نم موكل مسا يهو ةيؤرلا راي

 يل :لاقف «تتبغ دق كنإ , هنج نامثعل ليقو «هرأ مل ام تيرتشا ىنأل ؛رايخلا يل :لاقف «تنبغ كنإ :ةحلطل ليقف =

 ةباحصلا نم رضحم. كلذ ناک و «ةحلطل رايخلاب ىصقف وف معطم نب ريبح انف «هر مل ام تعب نال ؛رایخل ا

 (حتف) ١8/١[ :قئاقحلا زمر] .ادحاو الوق الصأ هري مل ام عيب زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءاعامجإ نوكيف

 «ةدع. تقوم ريغ اقلطم تبقي ةيؤرلا راي نأ ىلإ ءاعإ هيف :لطبيو (ط) .ةيؤرلا لبق هعابف ائيش ثرو نأب :هري مل ام

 (حتف) .صنلا قالطإل ؛هب ءاضرلا ىلع لدي لعف وأ لوقب هطقسي مل ام هرمع عيمج يف خسفلا هل نوكيف «حصألا وهو

 قرت الا وأ «ةرهتب نسللاو ةلبقلاو هظولاك لي ال كرست وأ بلا وأ ءاضرلاب حيرصتلاك :خ2! هب لطبي اع

 نهرلاو «ميلستلا عم ةبشاو ئ رتشملل رايخلا طرشب ولو (عيبلاك ريغلل اق بج وی وأ «ريبدتلا و قاتعالاك

 رايا هلا تب تأ ةيحالص نع هجورخ :هانعمو ,هلبق لطبي لب هتوبت دعب ام ديقتي ال هذه ف هنأ الإ ةراجالاو

 ؛ةيؤرلا نود امي لطبي طرشلا رايخ نإف «عيبلا ىلع ضرعلاو «ةعفشلاب ذخألا داريإ عفدنا اذهو «ميلست الب ةبهاو

 (حتف) .ىلوأ ةلالدلاف «هلبق هل طقسم ريغ احيرص ءاضرلا نأل

 (ييع) .طقسي الف ءاهلبق امأو «ةيؤرلا دعب هدارمو ةلالدلاو حيرصتلا نع :طرشلا رايخ

 هرايخ طقسي ءارشلا دعب هنأ دارملا سيلو «هل رايح الف ىرتشا مث ركذ ام ىأر ول هنأ :هانعم :2! ةيؤر تفكو

 هرمع عيمج يف خسفلا هل لب حصألا ىلع تقؤم ريغ هنأب هلكشتساو ؛ةبلطلا ضعب همهوت امك ةربصلا هجو ةيؤرب

 سرفلا ةبادلاب دارملا ' ةبادلا هجوو" :هلوقو «هحولا رثكأ ةيؤرب يفتكي «"قيقرلا هجوو" :هلوقو «هلطبم دحوي مل ام

 ةقان وأ ةرقب تناك وأ لسنلاو ردلل وأ محلل ةاش تناك ولامع زارتحالل هوحنو سرفلاب دييقتلاو «لغبلاو رامحلاو

 ةاشلا نع ازارتحا ةينق ةاش تناك نإو ءاهسبح نم دبالف مخ هاش تناك ناف بک رت ىلا ةبادلاب دارملاف «بلحلل

 .اهدسج رئاسو اهعرض ىلإ رظنلا نم دبالف لسنلاو ردلل
 نعو «قودلا نم دبال معطي ام يقو «طارتشالا مدع حيحصلاو «لفكلاو هجولا عم مئاوقلا ةيؤر مهضعب طرشو

 اذإ هنأل ؛ةبادلا يف لفكلا ركذ اغإو ءاضيأ بنذلاو رفاحلا ةيؤر طرتشي رامحلاو لغبلاو توذربلا يف نأ :ةفينح يبأ

 لاقو «نيخيشلا لوق وهو «قيقرلا فالخب ءاهيف دوصقم عضوم رخ وم ا نأل ؛هرايخ طقسي ال طقف اههجو ىأر

 (حتف) 7//١[ :قئاقحلا زمر] .دبعلاك هتيؤرب ىفتكيف «هحولا ناويحلا يف لصألا نأل ؛هل رايح ال :دمحم

 (ييع «ط) .ةأرما وأ الجر قيقرلا هجو ةيؤر تفكو يأ :قيقرلاو
 (ندعم) .جحرف :ةيسرافلاب هل لاقي «بنذلا بناج نم نوكي ام نيتحتفب :اهلفكو



 ةيؤرلا رايخ باب ۲۷1 عويبلا باتك

 رظن ال .ةرظنك ضبقلاب هليكو رظنو ,رادلا لخادو وظن بوثلا رهاظو

EERE et KA ee E E دقع حصر «هلوسر 

 ٠ ل قافتالاب لسرملا رظنك

 ذإ ؛يقابلا ىلع هنم فرط ةيؤرب لدتسي هنأل ؛ايوطم هنوك لاح بوثلا رهاظ ةيؤر تفكو يأ :بوثلا رهاظو
 وهف ًافلتخم بوقلا لحاد دحو مو :عطقألا لاق «ريتعم ريغ اذو اريسي الإ دحاولا بوثلا فارطأ توافنت ال
 [۳۸۳/۳] "رهنلا" يفو «هلوق ىلع ىوتفلاو «هلک ةيؤرو هرشن نم دبال :رفز دنعو «ةيؤرلا رايخب هل قلعت الو «بيع
 نوكي ام بوثلا يط يف نكي مل اذإ رشتلا ىلإ ةجاح ال :روهمجلا دنعو ءرفز هلاق ام ىلع باوجلا :' طوسبملا' نع
 طقسي ال ٍذئيحف «هوحنو ةمامعلا هجوو «ملعلا عضومك رظنلاب دصقي ام بوثلا نطاب يف ناك نإف ءادوصقم
 (حتف ينبع .لكلا دنع رشنلا نودب هرايخ
 [ (ط نيع) مومشم مشو موعطم قوذو ةاش عرض رظنو ةاش محل سج يفكو ؛عيمجلا ةيؤر رسعتلإ:رادلا لخادو
 ري مل نإو هرايخ طقسي رادلا نحص ىأر اذإ :تاياورلا ةماع يقو ءاهلك ةيؤرك اهفإف رادلا لحاد ةيؤر تفك يأ
 وهو تويبلا لحاد ةيؤر نم دب ال :رفز لاقو ءجراخ نم ناتسبلا راجشأ وأ رادلا جراخ ىأر اذإ اذكو ءاهقويب
 فرعي الف «لاثمألا تاوذ نم سيل هنأل ؛هلك كلذ ةيؤر نم دبالف «فلتخت ةلخادلا تويبلا عفانم نأل ؛حصألا

 عيطقت ىلع تناك مهرود نامزلا كلذ يف نإف «ةفوكلا لهأ ةداع ىلع ئبم خيشلا هركذ امو «هضعب ةيؤرب هلك

 (نيكسم «حتف) [9١/؟ :قئاقحلا زمر].رادلاب لخاد ةيؤرب ىفتكي الف هفالخبف مويلا امأو «دحاو

 يع ًالوسر نك :لوقي نأ :لوسرلا ةروصو .عيبلا ضبقب نع اليكو نك :هريغل يرتشملا لوقي نأ :هتروص :هليكو
 ولف «كلمي ال لوسرلاو .ميلستلا نع عئابلا عنتما اذإ ةموصخلا كلمي ليكولا نأ :لوسرلاو ليكو لا نيب قرفلاو .هضبقب
 ريتعملاو «بيع نم الإ هدري نأ يرتشملل سيلف «هآر ام دعب ليكولا هضبقف «ضبقلاب الجر لكوف ؛هري مل اماعط ىرتشا
 هضبقب ًالوسر لسرأ نإو «رايخلا امي طقسي الف ءامي رثأ ال ليكوتلا لبق ةيؤرلاو «هدعب يلا نود ضبقلا عم يلا ةيؤر
 وهو «هآر اذإ هدري نأ يرتشمللو ءاوس لوسرلاو ليكولا :الاقو «هدري نأ يرتشمللف «هآر ام دعب لوسرلا هضبقف
 .اعامجإ رايخلا طقست هتيؤرف ءارشلاب ليكولا امأف «ضبقلاب ليكولا ف فالخلا انهو .«ةثالثلا تلاق هبو «هنغ ةياور

 فيش كلمي ال لوسرلا نأل :هلوسر رظن ال (نيع) .ةفينح يبأ دنع لكوملا يرتشملا رظنك يأ :هرظنك (حتف «ييع)
 (حتف «ئييع) .عيبلاو ءارشلا يف ًالوسر ناك اذإ ميلستلاو ضبقلا كلمي ال اذهو «ةلاسرلا غيلبت هيلإ ضوف امإو
 وهو ؛هريغل ولو |(يبع) .سوبلملاو لوكأملا ءارش ىلإ جاتحم فلكم هنأل ؛ءارش وأ اعيب] :ىمعألا دقع حصو
 حلصي الو ؛لكلا يف ادئاق هدجو نإو جح الو «ةعامج الو «ةعمج الو «هيلع داهج ال :ةلأسم رشع ييثا يف الإ ريصبلاك
 .هدحو هناذأ هركو «لدع ةموكح بحاولا لب هنيع يف ةيد الو «عماستلاب ةداهشلا هيف لبقت اميف ولو ادهاش هنوك
 حصو «هجبذ هركيو ءايضاق الو مظعأ امامإ هنوك الو «تارافكلا نع هقاتعإ زوجي الو «موقلا ملعأ نوكي نأ الإ هتمامإو

 ل

 (رحبلا نع حتف) .لوق يف هؤارش حصي ال :يعفاشلا دنعو «ءارش دل اج ناك دوس اقلطع دع



 ةيؤرلا رايخ باب ۲۷۲ عويبلا باتك

 ىأر نمو «هفص وب راقعلا فو «هقوذو هو عيبملا سحب ىرتشا اذا ةرايخ طقسو

 ءارشلا لبق نمعألا هنع ةيؤر تفك ۾ ٠ يأ

 2 ‹طرشلا رايك فرو و ءامهدر هل رخآلا ىأر مث امها رتشاف نيبوثلا ا

 رخ آلا بوقلا يأ يرتشملا ي يأ ةدحاو ةقفص نيبوثلا يأ نهي

 طقسي ال سجلا لبق ىرتشا اذإ امأ ءءارشلا لبق هنم هوحنو سجلا دجو اذإ ام ىلع لومحم :خلإ هرايخ طقسو

 ىلع لعف وأ لوق نم ءاضرلا ىلع لدي ام هنم دجوي نأ ىلإ دتعو «تاياورلا قافتاب تبقي لب «سجلاب هرايخ

 ىلإ جيتحا نإف ءهريغ ىلإ جاتحي الو «هب كردي ام. ديقم سحاب ءافتكالا م ١5/7[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا

 سمللا نم دبال ةطنحلا يفو ؛«سجلا عم هتعقرو هضرعو هلوط ةفص نم دبال ابوث ىرتشا نإك هنم دبال سجلاب ريغ
 (ئيع) .ءارشلا لبق هنم سلا دحج ۾ اذإ سج اب فرعي امث عيبملا ناك ادا :ی رتشا اذا (حتف («ئيع) .ةفصلاو

 (ئييع) .مشلاب فرعي امث عيبملا ناك نإ عيبملا مشب اعيبم ىرتشا اذإ هرايخن طقسيو يآ : هيت و

 فرعي ال ام لكو «دبعلاو رجشلاو] :خل! راقعلا يفو (ئئيع) .قوذلاب فرعي اموعطم ىرثشا اذإ اذكو.يأ :هقوذو

 [(ئيع ءط) .نكمي ام غلبأب فصولاب 5 هتفرعم ىلإ ليبس ال هنأل ؛راقعلا فص وب هرايح طقسي «قوذلاو مشلاو سج اب

 اذكف «هل فصو ام دعب ةيؤرلا رايخ هل نوكي ال ىح ملسلا يف امك ريصبلا قح يف ةيؤرلا ماقم ماقي فصولا نأل
 ناكم يف ىمعألا فقوي نأ كلذ عم طرتشي هنأ فسوي يبأ نعو «راقعلا فصو دعب هرايخ طقسيف هقح يف

 هسأر عرق دقو للحتلا دارأ اذإ مرحماك بجاو ةقيقحلا رذعت دنع هيبشتلا ىلإ ريصملا نأل ؛هنم هآرل اريصب ناك ول

 .ةءارقلا دنع نيتفشلا كيرحت همزلي سرحألا اذكو «نيقلحماب اهيبشت ىسوملا رارحإ مزلي

 لاقو ؛ةدنعغ هرظنك لیکو لا رظن نأل ؛ ةقينح يبأ لوقب هبشأ وهو ؛هاري ليكولاو هل ةضبقب اليكو لكوي :نسحلا لاقو

 هنم دجو ام دعب وأ فصولا دعب رصبلا دحج و نإو «فصولا عم راجشألاو ناطيحلا سمه. هرايخ طقسي : خلب ةمئأ ضعب

 ىرتشا ولو دوعي الف «رايخلا طقسو ءاضرلا ىلع لد ام دوجوب مت دقعلا نأل ؛هل رايح الف ءاضرلا ىلع لدي ام

 (ةيافك) ١3/7[ :قئاقحلا زمر] .هب ملعلا -- ؛فصولا ىلإ رايخلا لقتنا ةيؤرلا لبق يمع مث ريصبلا

 هری م اميف هرايخ يقبف «توافتلل رخآلا ةيؤر ن يغت ال امش لوسأ ةيذر نل ؛ءاش نإ نيبوثلا ذر يأ :اهدر هل

 ولاذكو 1/۲ :قئاقحلا ا یک اهيفع ادق «ةقفصلا قيرفت نع ةع هيهنل ؛هدحو ءدري نأ هل سيلو

 اميف تمت ةقفصلا نأل ؛يقابلا در امهدحأ قحتسا ولو «هدحو هدري نأ هل سيل ضبقلا لبق ابيع امهدحأب دحو

 (حتف ؛ئيع) .ةيؤرلا رايح فالخب «ضبقلا دعب ةقفصلا

 يف هماقم هئراو موقي :يعفاشلا لاقو ءهتثرو ىلإ لقتني الو هرايخ لطبت ةيؤرلا لبق دقاعلا تام اذإ يأ :ثروي الو

 لوق نم قبس امو «هل تبثي الف دقاعب سيل ثراولاو «صنلاب دقاعلل تبث امنإ رايخلا نأ :انلو ءرايخلا مكحب فرصتلا

 ۳۳۲/١[ :قئاقحلا نييبت] .مدقلا هلوق وه انهه ركذ امو ديدحلا هلوق وه ناك زوجي ال هری مل ام ءارش نأ نم يعفاشلا

 (ييع) .ثرإلا هيف يرجي الف فصو رايخلا نأل ؛طرشلا رايخ ثروي ال امك يأ :طرشلا رايخك (يعليز «حتف ؛نيع)



 ةيؤرلا رايخ باب ۷۳ عويبلا باتك

 «عئابلل لوقلاف ريغتلا يف ىف افلتخا إو ع الإو :ريغت ا انها 22 3 رتشا نمو
E 1زا ي ىرتشملاو عئابلا  

 هدر ملسو بهو وأ ابو هنم - ا ا یون ,ةيؤرلا يف وأ يرعشمللو

 هار ائيش ىرتشا نم يأ :ريغت نإ ريخ (نيع ط) .ةيئرم هنأب ءارشلا تقو املاع هئارشل ادصاق عيبلا لبق :ىأر ام

 .فصولا لوهجم ىلع عقو دقعلا نأل ؛كلذ لبق اهيلع هآر يت ىلا ةفصلا نع ءيشلا ريغت نإ رايخلا هلف ءارشلا لبق

 «ىلوألا ةيؤرلاب لصح دق عيبملاب ملعلا نأل ؛ريخي ال اهيلع هآر ىلا ةفصلا نع ءيشلا ريغتي مل نإو يأ :ال الإو
 ١١/7[ :قئاقحلا زمر] .ةفصلا كلت ىلع ماد ام هب يضر دقو

 ول اذكو ؛رايخلا هلف هارش مث ءارش ديل ال هاو ولف تيار هنأب اناح هئاريكل اديصاق ةيؤرلا تقو ناك اذإ اذهو

 كلتو ءروصتي ال هفاصوأب ملعلا نودب ءاضرلا نأل ؛ءاضرلا مدعل اشيا ري ةر هنأ ءارتلا تقو ملعي م

 (يعليز «حتف) .هري مل هنأك راصف عيبملا فاصوأب هل ةملعم عقت مل ةيؤرلا
 يرتشملا ىلعو «نيميلا عم عئابلل لوقلاف ءريغتي مل :عئابلا لاقو ءريغت دق :يرتشملا لاقف :ريغتلا يف افلتخا نإو

 وهو موزللا ببسو «هتنيبب الإ ريغتلا ىوعد يف يرتشملا قدصي الف «ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا نأل ؛ةنيبلا
 ی ا او یی نو ا حج ءابلل دهاش رهاظلاو ءرهظ٠دق ةقباسلا هتيؤر

 لوقلاف ريغتت مل اأ عئابلا معزو «ةنس نيرشع دعب اهارتشا مث «ةباش ةمأ ىأر نأب ةدملا تدعب نإف «ةدملا كلت لغم

 :اولاقو «يعرلا ةلقل ؛امنود امس باودلاو «ةنس يف راجشألا ريغتك ءايشألا فالتحاب فلتخت ةدملاو «يرتشملل

 (حتف) .بيرق كولمملاو ةبادلا لثم يف رهشلا :ليقو «رهشلا نود ام :بيرقلاو «هقوف امف رهشلا :ديعبلا

 لاقو «عيبلا لبق هتيأر عئابلا لاق نأب ةيؤرلا يف يرتشملاو عئابلا فلتحا اذإ يأ :ةيؤرلا يف ول يرتشمللو

 عم هلوق لوقلا نوكيف «هركني يرتشملاو ثداح رمأ هنأل ؛هنيميب يرتشملل لوقلاف ءدقعلا لبق هتيأر ام :يرتشملا

 علطا مث :ملسو بهو (ط) .هضبقو هري ملو شامقلا نم بايث لدع يأ :الدع ٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .هنيعب
 طح در وأ عاش نإ کیسا رايخلاب وهف يقابلا يف بيع ىلع

 دحوم ميلستلا عم ةبللا وأ بلا نم داوا بوث يق:فرصتو هشيقف باث لدج رمش ثا اذإ يأ :بيعب هدر

 ةيؤرلا رايخب يقابلا دري نأ هنكمي الو «كلذك سبللا نأل ؛اديق ةبهاو عيبلا سيلو «بيعلا بيسب هدر یف يقابلا

 دعب قيرفتلا كلمي بيعلا رايخ يفو «مامتلا لبق ةقفصلا قيرفت نم هيف امل ؛هدعب وأ ضبقلا لبق ناك ءاوس طرشلاو
 ,ةبحلا يف عوجرلا وأ ءاضقب بيعلا وأ طرشلا وأ ةيؤرلا رايخب درلاك ضحم خسف وه ببسب هيلإ داع نإف «ضبقلا

 نأل ؛دوعي ال رايخلا نأ :فسوي يبأ نعو «ةقفصلا قيرفت وهو «درلا نم عناملا عافترال ؛ةيؤرلا رايخ ىلع وهف

 (حتف) .هكلم نع ضعبلا جارخإب رذعت دق درلا نأل :طرش وأ (حتف «ْييع) .طرشلا رايخك دوعي ال طقاسلا



 بيعلا رايخ باب MNE عويبلا باتك

 بيعلا ا رايخ باب
 هماكحأ نايب ف يأ

 دنع نمثلا ناصقن بجوأ امو ؛هدروأ نمثلا لكب هذخأ ابيع عيبملاب دحو نم
 ءيش لك يأ نعشلا هب ضقني

 ها اع EE ماسالا E E aR Ê a a هما ,شارفلا يف لوبلاو قابإلاك بيع راجتلا
 بيع وهف يأ

 يرهاظ :كاعون وهو ةشيلسلا ةرطفلا لصأ هنع الخ ضقن وش و كبس 5 + شل ةفاضإ نم :بيعلا رايخ باب

 بيعلاب دارملاو ءاهوحنو قابالاو ؛ءانذعاصف نيرهش ضيخحلا عاطقناو :لاغسلاك ئطابو «نيعلا 2 ءاملاو ىمعلاك

 هب ءاضرلا ىلع لدي ام يرتشملا نم دحجوي مو «ضبقلا دنع الو عيبلا دنع يرتشملا هري ملو عئابلا دنع ناك بيع

 (حتف کسا .افانع وأ اضاخش هنه ةءاربلا ظرش عئابلا دركي حلاو «بيعلاب ملعلا دعب

 1 ا £ اک 1 4 ا ا : : 1 دول ١ د وع ا خا
 هب ملعي نأ ريغ نم هضبقو عئابلا دنع ناك و نمثلا هب صقني ابيع عيبملاب دجو نإ يأ :ةذر وأ نمثلا لكب ةدخا

 نأل ؛عئابلا ىلع هدر وأ نمثلا لكب بيعملا عيبملا ذخأ ءاش نإ ريخم وهف بيعلاب ءاضرلا ىلع لدي ام هنم دجوي ملو

 تاوفك ريختي اهاوف دنعف ءاحيرض دقعلا يف ةطورشملاك ةمالسلا تناكف «بيعلا نم ةمالسلا يضتقي دقعلا قلطم

 «نامألا نما ىش اهلباقي ال :فاضوألاثنآل ؟اعين نقلا نه ضقت الو هدقعلا قفا طورشلل بوغرملا فضولا

 8k J همارح غلا ةا را ن قلا نام ا أ هلم ةا اك ایگ یاسا ابا

 (حتف) ۲ ا :قئاقحلا عوز ا سيلف انشع 6

 : جيم ا | 0 53 7 , 0 1 , 2 E | دعو ٣ ا
 نيعلا من م نإ و :نمقلا تداضقن بج وا امو ف “عر خلا ىلع درلا هنو ومو ؛عئابلا ىلع هدر وا

 ءةيلاملا يف ناصقنلا وه بيعلا ببسب قحاللا ررضلا نأل ؛لمعلا ىلع يوقلا حيحصلا دوسألا رفظلاك ةعفنملا ال

 (حتف) ا :قئاقحلا ا .مهنم نيلدع لوقب ىفتكيو يطقف ضعبلا و ټی ذاب عيمجلا يخل

 ىلعف ءابوره يمس هملظب ناك نإف «هملظ ريغ نم ىلوملا نم ةيراجلاو دبعلا رارف وه] :قابإلاك (ف) .تاعونصملا

 وأ ةراعإ وأ ةراجإب هدي يق نمت وأ ىلوملا نم رارفلا ناك ءاوس اقلطم [(ف) :بيعب سيل برهلاو بيع قابإلا اذه

 E قبا اذإ امك بیعب سيلف «هال وم لوت ىلإ هتم قبأف ءلجر هبصع اذإ امأ «رفسلا نود انميف ناك نإ و ةعيدو

 (حتف) .بيع هنأ نسحألاو عروثلا يف ةدحاو ةيرق ىف اناك و «هدنع فتخي مل و عئابلا حلا

 (ئيع «ط) .زيمملا ريغصلا يف بويع يهو «راجتلا دنع ةميقلا ناصقن بحوت لاعفألا هذه نأل :شارفلا يف لوبلاو



 بيعلا رايخ باب ۷o عويبلا باتك

 011171 2001001110 1 ]0 ] ]| ]| ]1 رخبلاو نونججلاو ةقرسلاو

 ىثنأ وأ ناك اركذ لقاعلا ريغصلا ينو ءابيع نوككت الأ لفاغي ريغ ريتش نيم ءايعألا هذه تدجو اذإ يأ :ةقرسلاو

 بويع هذهو ؛قبآ ال لاض وهف لقعي ال يذلا ريغصلا رف ولف ءابيع نوكت هدحو برشيو هدحو لكأي يذلا وهو
 هعيبي مث «عئابلا دي يف غولبلا دعب هدواعي يح بيعب يضاملا كلذ هدا أوو ام لقاعلا ريغصلا يف

 يف يرتشملا دنع تثدح مث «هرغص يف عئابلا دنع بويعلا هذه ترهظ اذإ هن أ :اذه ئيعمو «يرتشملا دي يف هدواعيو

 غولبلا دعب يرتشملا دنع تدحوف «هعابف هرغص يق ءايشألا هذه تدحو اذإو «كلذب درلا هلو بيع وهف هرغص

 «ةالابملا ةلقل هلبق ةقرسلاو «ةناثملا يف فعضل هلبق شارفلا يف لوبلاو «بعللا بحل غولبلا لبق قابإلا نأل ؛هدري مل

 .نطابلا يف ثبخل نانوكي غولبلا دعب ةقرسلاو قابإلاو
 دنع هريغو قابإلا تبثي نأب ةلاحلا داحتا دنعف ءرخآ بيع وهو «رايتخا ءوسو نطابلا يف ءادل نوكت هدعب لوبلاو

 رخآ ابيع هنوكل ةا هل سيل فالتتالا ندعو هةلاخلا داال ؛ّدرلا هل «هربک وأ هرغص يف امهالك هيرتشم مث هعئاب

E O OEإو ديلا قدس تبقي ديا نا ايلا  

 لوكأملا قرس اذإ الإ هريغ نم وأ ىلوملا نم نوكي نأ نيب فلتخت ال ةقرسلاو «درلا قح تبثي هعون نم ناك

 لو هایت نكي لا مهررنلا وبان وضو أريسي ایش ارس ولر مهيغ ووت عيبلل قارس ولو تیم سيلف ءلالا
 (حتف ءئيع) . انش دغا ل إو ابيع كوكي كيبلا بنقل

 دجو ول تح نينسلا فالتخاب فلتخي ال وهو [(نيع) .اربكو ارغص فلتخي الو نطابل يف داسف هنأل] :نونجلاو
 امهيف ببسلا نأل ؛نيتلاحلا داحتا هيف طرتشي ال هنأل ؛هدري ربكلا دعب يرتشملا دنع داعو «هرغص يف عئابلا دنع

 لاقو ءةعاس هلقأ :مهضعب لاق «هردق يف خياشملا ملكتو ءءاوس هيف ربكلاو رغصلاف «نطابلا داسف وهو «دحاو

 سيل هريغو «بيع ةدحوملا حتفب قبطملا نونحلا :مهضعب لاقو «بيع وهف ةليلو موي نم رثكأ ناك نإ :مهضعب
 ايناث دجوي نأ طرتشي له عئابلا دنع هدوجو تبث اذإو «ةليلو موي نم رثكأ ينعي اهطسوأ رومألا ريخو «بيعب

 مج نم" :ةتِلَع هلوقل ؛ادبأ مزال بيع نونجلا نأل ؛طرتشي ال :مهضعب لاق «هيف خياشملا فلتخا ؟يرتشملا دنع
 .هدنع دواعي م ولو, ةرلا قس يرفتسللف تويا ةفنص هع لريب نمي اادبأ قفي مل ةعاس

 قرفلا نأ الإ «هرئاظنو قابإلا يف امك يرتشملا دنع ايناث دحوي مل ام درلا قح هل نوكي الو طرتشي د :مهضعب لاقو

keىلع رداق ىلاعت هللا نأل ؛حيحصلا وه لوألا لوقلاو «ربكلاو رغصلا يأ ةلاحلا داحتا را كرولا 5  

 .تايلكلا كاردإ اهب ىلا ةوقلا لالتحا نونجلاو .روهمجلا لاق هبو «هدنع دواعي مل ام هدري الف ءهراثآب نونجلا ةلازإ

 (حتف «ٰييع) .غامدلا يف هعاعشو «بلقلا هندعمو «ةروكذملا ةوقلا وه لقعلاو

 فنألاو مفلا حير نتن نم معأ رخبلا نأ ديفت سوماقلا ةرابعو «مفلا نتن كيرحتلابو ةمجعملا ءاخلاب :رخبلاو

 «نانسألا نيب ام دعابت نم نوكي ام نود «ةدعملا ريغت نم يشانلا وه «بيع وه يذلا رخبلا نأ ملعا مث .طبإلاو

 (حتف) .ةيراجلاو مالغلا يف بيعف «ةرسلا تحت خافتنا وه ميجلاب رجبلا امأو ءاهفيظنتب لوزي كلذ نإف



 بيعلا رايخ باب ۲۷۹ عويبلا باتك

 cS aR i ES E شیلا مدعو اھت رقكلاو ةا فلوو نرلاو رقادلاو

 لاقي ءاقلطم نتنلا وه رفدلا :"ةرهمجلا" يف لاق [(ييع) .طبإلا نين افوكسو ءافلا حتفو ةلمهملا لادلا حتفب] :رفدلاو

 :ليقف «بيطلا هب صخ اعر و «نتن وأ بط نم ةجئارل || ةدح وهف ؛ةمحعملا لاذلاب رفذلا امأ و «ةرفاذ ةأرماو «رفاد لجر

 (حتف) [۲۲/۲ :قئاقحلا زمر] .بيع فنألا حير نتن نأب "ةيزازبلا" يف حرصو اضيأ فنألا حير نتن يف لاقيو ءرفذأ كسم

 شارفتسالا وهو ءاهنم دوصقملاب لخي هنأل ؛مالغلا نود ةمألا يف ابيع نوكت ةعبرألا هذهو ءانزلا دلو يأ ] :هدلوو

 ةعبرألاب قلعتم :ةمألا يف .هيلإ فاضملاو فاضملا فذحف ءانزلا دلو عيبملا نوكو يأ [(ئيع) .دلولا بلطو

 ءايشألا هذهو «مادختسالل هنأل ؛مالغلا فالخب «هنم عنمت ناعملا هذهو .شارفتسالا اهنم داري دق هنأل ؛ةروكذملا

 هنم رركتي نأب هل ةداع انزلا نوكي وأ «ىلوملا نم برقلا عنمي ثيحب اشحاف رفدلاو رخبلا نوكي نأ الإ «هب لخت ال

 .هنيميب لمعي الو هلامشب لمعي يذلا وهو بيع رسيلاو «ةمدخلاب لخم ءاسنلا ع ابتا نأل ؛نيترم نم رثكأ

 يف دمحم نع يور هنإف ءةيراجلا يق انزلا الإ او تار يح يرتشملا دنع ةدواغملا نه اه دب ال اهلك بويغلاو

 قوحلل ؛هدنع نزي مل نإو اهدري نأ يرتشمللف «عئابلا دنع تنز تناك دقو «ةغلاب ةيراج ىرتشا ول :يلامألا

 (حتف) ا اتا دهرا ةف لاق ببيع مالغلا يف انزلا :يعفاشلا دنعو «دال والاب راعلا

 بيع لازتعالاو ضفرلا اذكو «هماسقأب رفكلا يأ [(ييع) .مالغلاو ةمألا يف بيع رفكلا يأ ] :امهيف رفكلاو

 ؛هدري ال املسم هدجوف ءرفاك هنأ ىلع ادبع ىرتشا ولف «رفاكلا ةبحص نع رفنتي ملسملا عبط نأل ؛ةيراجلاو مالغلا يف
 بولطم هلالذإو رفاكلا دابعتسا نأل ؛هيف بوغرملا فصولا تاوفل هدري :يعفاشلا لاقو «بيعلل لاوز هنأل
 (ةيانع «حتف) .تالماعملا يف هب ةربع الو ءةنايدلا ىلإ عحار رمألا اذه نأ :انلو ۲۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ملسملل

 وهو (غ ولبلا ةياغ ىصقأ هعاطقنا يف ربتعملاو «ءادلا ةمالع ةغلابلا يف ارمتسم مدلا عافترا نأل :ضيخلا مدعو

 دع دفع اع نري ال ضيفا مدع نأ : لصاخلاو ةايعددع ةرشع سنحو :ةفيتخ يبأ دنع ةنس ةرشع عبس

 «درلا هل ةسئآ يه اذإف «ضيحت اهنأ ىلع اهارتشا اذإ امأ ءاهمايأب ااغ ناق اإ ةسقأا يآ س انفاوكلا ناسالا

 «هلوكنب درتف «ضبقلا دعب ناك نإ كلذ عم عئابلا فلحتسيو ءاهريغ هفرعي ال هنأل ؛ةمألا لوقب عاطقنالا فرعيو

 .حيحصلا يف فلحتسي كلذكف هلبق ناك نإو

 ءعمست ةديدملا ةدملا فو ءهاوعد عملا ال ةريصق ةدم يق هعاطقنا ىعدا ولو «عئابلا ن هع الب دري :فس وی ف عو

 عمست الو «رفزو ةفينح يبأ دنع ناتنسو «دمحم دنع رشعو رهشأ ةعبرأو «فسوي يبأ دنع رهشأ ةثالث اهلقأو
 تناك نأب ابيع نوكي ال لبحلاو ءادلا ريغ ببسلا ناك اذإ هنأل ؛لبح وأ ءاد نم هببس ركذب الإ هعاطقنا ىوعد

 يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو «مهنم نيلدع يأ ءابطألا لوق ءادلا فو ءاسنلا لوق لبحلا يف عحرملاو ؛رهطلا ةدتمم

 - اذإ كلذكو «مهنم لدغ لوقب تبثي «ءابطألا الإ هيلع علطي ال ايفخ بيعلا ناك نإو :"ريبكلا عماجلا حرش" يف



 بيعلا رايخ باب ظ ۷۷ عويبلا باتك

 ثدح ولف ,نيعلا يف ءاملاو رعشلاو ريدلاو نيدلاو ميدقلا لاعسلاو ةضاحتسالاو

 كَل تق 5 ۴ | 5
 والا هاا و وي قا و و وو طبقا هدر وا «هناصقنب عجر يرتشملا دنع رخآ

 < تالا E تبع
 ي رتشملا : ل 5 *

 (حتف) [۲۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ةلدع ةدحاو لوقب تبثي «ءاسنلا الإ هيلع علطي ال ناك =

 نيسلا مضب] :ميدقلا لاعسلاو (ندعم «ٰييع) .ةغلابلا يق ءادلا ةمالع وهو مدلا رارمتسا وهو :ةضاحتسالاو

 هنوك هيلإ روظنملاف ءءاد نع ناك ام اميدق هنوك نم دارملا نأ رهاظلاو [(نييع) .ءادلا ىلع لدي هماود نأل ؛ةفرسلا

 (يرهوج «قئارلا رحبلا).بيعب سيل هنإف ماك زلاو داتعملا لاعسلا نع هب زرتحاو «مدقلا ال ءاد نع

 ءابلاب "ربدلا" نيدلا ناكم خسنلا ضعب فو ؛لاحلا يف بلطي ام هب دارأو هب ةلوغشم نوكت هتيلام نأل] :نيدلاو

 نذإب جوزت اذإ ةقفنلا نيدك قتعلا لبق ام يأ لاحلا يف بلاطم هل يذلا نيدلا يأ [رهظلا ةحارج نعم ءارلاو

 ىلع ءامرغلا مدقتو نيدلاب ةلوغشم نوكت دبعلا ةيلام نأل ؛طقف ةقفنلا نيد يف الإ ىرحأ دعب ةرم عابي الو .ديسلا
 لحؤم نيد ال ذئيح ابيع نكي مل ناك نإف ءهب يفي ال نمثلا ناك اذإ ام نيدلا دييقت يضتقي ليلعت اذهو ؛ىلوملا

 (ييع «حتف) .بيعب سيل هنإف نذإ ريغب ةعيابملاب همزل نيدك قتعلا دعب ام ىلإ

 نم هرييغتو عيبملا نم ءزج تاوف بجوي ام :امهدحأ :نيعون ىلع بويعلا :"ةفحتلا" يفو :خلإ ءاملاو رعشلاو

 «ةصقانلا عبصإلاو «ةنامزلاو ؛للشلاو «ممصلاو ءروعلاو «ىمعلا :وحن :ريثكف لوألا امأ «نطابلا نود رهاظلا ثيح
 «ةحارجلا رثأو «جاجشلاو «حورقلاو ءمكبلاو «سرخلاو «دوسألا رفظلاو «ةطقاسلا نسلاو «ءادوسلا نسلاو

 ةروصلا نود ئعملا ثيح نم ناصقنلا بحوي امف :يناثلا امأو .تايمحلاك ندبلا رئاس يف ىلا ضارمألاو

 .يراوجلا يف ادعاضف نارهش هاندأ «ليوط نامز يف ضيحلا عافتراو عدقلا لاعسلاك
 يف داوسلاب ضايبلا طالتخا يأ طمشلاو «ضايبلا ىلإ برضت ثيخي تشحف اذإ ةرمحلا يأ رعشلا ةبوهص اهنمو
 «بيع مالغلاو ةيراحلا يف حاكنلاو «مئاهبلا يف ال بيع ةيراحلا يف لبحلاو ؛يراوجلاو ديبعلا يف بيشلاو ءرعشلا
 نإو «بيع ًادلوم ناك نإ غلابلا دبعلا يف ناتخلا مدعو «بيع يصخلاو ةنعلاو ةدئازلا ةعبصإلاو نييثنألا خافتناو

 هس ق نأ هلك فلا قب ورشا فاقحو ءارقم #31 13| اه بس سيلفا برقا لام نم ادلع اق
 (نيكسم ؛ئيع) .راجتلا دنع نمثلا صقني هلك كلذ يف نأل ؛بيغ

 بيعلا ىلع هعالطا دعب :يرتشملا دنع (نييع «ط) .ىمعلا ناثرويو رصبلا نافعضي امهنأل ؛امهيف ديق :نيعلا يف

 (نيع) .ثداحلا بيعلا ببسب درلا رذعت هنأل :هناصقنب عجر (يع) .عئابلا دنع ناك يذلا

 قحتسا هنأل ؛هناصقنب عجر «عئابلا دنع ناك بيع ىلع علطاو يرتشملا دنع بيع ثدح ول يأ :خلإ هدر وأ
 درلا نيب يرتشملا ريخي عئابلا يضر اذإف «هكلتو هقح طاقسإ عئابلا كلمي اميف عيبملا در وأ بيعلا نع ًاميلس هميلست
 = ناصقنلا ةفرعم قيرطو .درلاب عئابلا ضري م ثيح ناصقنلاب عجري امثإو «ناصقنب عوجر ريغ نم كاسمإلاو



 بيعلا رايخ باب ۷۸ عويبلا باتك

 «كلذك عئابلا هلبق نإف «بیعلاب عجر ابيع هب دحوف هعطقف ابو ىرتش | نمو .هعئاب
 اعوطقم روك دملا ب ا لماع عئابلا ىلع يرتشملا ي 1 بوثلاب يآ هطخ مو و عيبملا يرتشملا يا

 تلاوأ هغبص وأ .a هعطق ولف «ءيشب عجري / ر ناف «كلذ هل

 «بيعلا ةيؤر دعب هعاب ول امك هناصقنب عجر بيع ىلع علطاف ءنمسب قبولا

 ناصضقنلاب عج ری انک يأ

 نمثلا نم هتصحب هيلع عحري نيتميقلا نيب يذلا توافتلا فرع اذإف «ماس وهو رقي مث بیل اذهب مّوقي نأ =
 ةياور يف دحأو كلام لاقو ؛هئلثبف اثلث ناك نإو «نمغلا رشعب هيلع عجري «ةميقلا رشع ناصقنلا ناك اذإ يح

 .بيعلا ىلع عالطالا وهو «درلل زوجا مايقل ؛يرتشملا دنع ثداحلا بيعلا ناصقن هعم دري نأو هدري نأ يرتشملل
 بيعت ام دعب هدر ولف «ع عئابلا هب ررضتي ال هجو ىلع هسفن نع ررضلا هب عفديل يرتشملل تبث درلا قح نأ :انلو

 ب اس هلع دورو هيرجملا مح تفس قالا ع بيعلا نرخ الس هک نع جرح هنأل ؛عئابلا هب ررضتي هدنع

 (يعليز «حتف «ئييع) .نمثلا نم هتصحب عوحرلاب هعفر نكمأ يرتشملا ررضو «همزلي الف
 «بيعلا ناصقنب يرتشملا عجر يأ :بيعلاب عجر (ئيع) .دري ال هئاضر نودبو ررضلا مارتلاب يضر هنأل :هعئاب

 رحنلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ناصقنلاب عجريال ثيح .ةدساف هءاعمأ دحوف «هرحنف ارفق رشا اذإ ام فالخب

 ؛لوبقلا زوجي عئابلل يأ :كلذ هل (حتف) [؟ 4/7 :قئاقحلا زمر] . يرتشملا هلتقف ادبع ناك اذإ امك ةيلاملل داسفإ

 (ييع) .هقح طاقسإب يضر دقو هقحل عانتمالا نأل

 فالخب هب عجري هنأ :امهنعو «ةياورلا رغاظ وهو ءال وأ عيبلا تقو بيعلاب املاع ناك ءاوس اقلطم :خ! عجري مل

 نم ةطايخلاب هلبق درلا عانتمال عيبلاب هل اسباح رصي مل هنأل ؛ناصقنلاب عوجرلا لطبي ال ثيح هعاب مث هطاح اذإ ام

 (نيكسم) ٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر| .هل ريثأت ال درلا عانتما دعب هعيبو «بيعلاب ملع 6
 .درلل اتوفم ناكف «عئابلا ءاضرب عطقلاب عنتمم ريغ درلا ذإ عيبلاب عيبملل اسباح راص هنأل ؛عئابلا ىلع :ء

 (ئييع «ط) .بوثلا ةميق ديزي ام ناك غبص يأب :هغبص وأ .هطخي مو يرتشملا عطق يأ شنق رثق س

 يف عئابلا دنع ناك «قيوسلا وأ بوثلا ف يأ :بيغ ىلع (ط ؛ئييع) .هارتشا يذلا قيوسلا طلخا يآ قل وأ

 (ييع «ط) .ءايشألا هذه
 (ئيع) .ةدايزلا ببسب درلا رذعتل ؛بيعلا ناصقنب عئابلا ىلع يرتشملا عجر يأ :هناصقنب عجر

 رذعتل هناصقنب عجر توتلملا قيوسلا وأ غوبصملا بوثلا وأ طيخملا بوثلا يرتشملا عاب ول يأ :خلإ هعاب ول امك
 .ةلصفنمو «ةلصتم :ناعون ةدايزلا نأ ملعاو «ناصقنلاب عجري بيعلا ةيؤر دعب هعاب ول اذكف «ةدايزلا ببسب درلا

 دلوتلا رابتعاب ضحم عبت ةدايزلا نأل ؛درلا عنمت ال يهو «لامجلاو نمسلاك لصألا نم ةدلوتم :ناعون ةلصتملاو

 ءرمثلاو دلولاك ةدلوتم :ناعون ةلصفنملاو ءاقافتا بيعلاب درلا عنمت يهو «تللاو ةطايخلاو غبصلاك ةدلوتم ريغ

 - هنأل ؛ام لاحب عيب. سيل بسكلا نأ قرفلاو «بيعلاب درلا عنمت ال يهو بسكلاك ةدلوتم ريغو ءدرلا عنمت يهو



 بيعلا رايخ باب ۲۷۹ عويبلا باتك

 هلكأف ءاماعط ناك وأ هلدق وأ لاف ىلع هقتعأ نإف ءاناجم هقتعأ وأ دبعلا تام وأ

 عيبملا نم دلوتي ىذلاو اللام رجلا نكي مل ثكإو الام رجلا عب عفانم ناك اذهو ءن ايعألا ريغ عفانملاو «عفانملا نم دلوتي =

 (ةيانع «نيكسم «نيع) .ابرلا نم هيف امل اناج هل ملسي نأ زوجي الف «عيبملا مكح هل نوكي

 عنتما درلا نأل ؛بيعلا ىلع هعالطا دعب يرتشملا دنع عيبملا كله اذإ ناصقنلاب عجري كلذك يأ ] :دبعلا تام وأ

 عانتماو «توملاب كلملا ءاهتنال دبعلا تام ول ناصقنلاب عحري كلذك يأ "عاب" ىلع فطع [(ط) ,كالهاب ةقيقح

 ةيؤر دعب توملا نوكي نأ نيب قرف الو :ناضقنلاب عوحرلا عنمي الف «يرتشملا لعفب الو يمكح عئابلا ىلع هدر

 (ئيع)و . هلبق وأ بيعلا

 [(ط) .قاتعإلاك داليتسالاو ريبدتلاو ناصقنلاب عجري هنإف «بيعلا ىلع علطا مث «لام الب دبعلا يأ ]:اناجم هقتعأ وأ

 دعب هقتعأ نإ و «بيعلاب ملعلا لبق هنم دج وي نأ قاتعإلا نم دارملاو عدبعلا عا اذإ ناصقنلاب عج ري تانك يأ

 لبق ناک نإ و «ناصقنلاب عج ري ل نأ سايقلاو ءءاضرلا ليلد قاتعإإلا ىلع هماذقإ نأل ؛ناصقنلاب عح ري ال هب ملعلا

 عماجب ةلتقك راصف «هلعفب درلا عانتمال [5١/”؟ :قئاقحلا زمر] ؛لتقلاك يعفاشلا لوق وهو «بيعلاب ملعلا

 :تروملاك راصف (ع رشلا مك كب درلا ع عنتماف «كلملل ءاضإ قاتعإلا نأ كاست الآ هج و .ةيلاملا داسفإ يف كارتش شالا

 (حتف) .ةيراحلا دلوتسا وأ هربد ول كلذكو
 سبحك لدبلا سبحو «هلدب سبح يرتشملا نأل ؛ءيشب عجري مل بيع ىلع علطا مث هبتاك وأ :لإ هقتعأ نإف

 نم ذإ ؛هضبق سيل سبحلاب دارملا نأ ملعا مث .بيعلا قاسقتإ حسو هلأ ناسوب ا لوق وور ازا یا نعو «لدبملا

 (حتف) . لام ىلع قاتعإلا لثم م ةباتكلا نأ لصاحلاو ۾ رح ناف اذ# ريش اف ل لإ تيدأ نإ :لاق ول ام هروص

 نومضم وهو «هلعفب عنتما درلا نأل ؛بيعلا ىلع هعالطا لبق دبعلا يرتشملا لتق اذإ عحري مل كلذ أ :هليق وأ

 ناكف «ةيدلاو صاصقلا نم يويند مكح هب قلعتي ال هلتق نأل ؛ناصقنلاب عجري هنأ فسوي يبأ نعو ؛ةرخآلا يف هيلع

 .هفنأ فتح توملاك

 ىلوملا نع طقس اغنإو ءلطبم يأ "جرفم مد مالسإلا يف سيل" :#تع هلوقل ا الإ نوكي ال لتقلا نأ :انلو

 الف قاق نإ ةنبنلاو اد تاكا نإ صايصقلا نع بقت طاس ره اض رع هيت” زاعق كلا ب

 ببسب درلا عانتما كانه نأل ؛بوثلا غبص وحن يف هلعفب درلا عانتما فالخب الس اذ ريدم ناك ىلأ س ةا هنأكف

 (حتف «ٰييع) .هلاح ىلع مئاق نيعلاو ءابرلا ةهبش وهو «ع رشلا قحل عيبملا ةدايز

 نومضم لعفب هدر رذعتل ؛ةفينح يبأ دنع ءيشب عحري الف «بيعلا ىلع عالطالا لبق هضعب وأ هلك يأ :هلكأف

 عقاتعإللا ETT داتعيو هئارشب دصقي ام لعف هذال ؟كاصقتلاب عح ري :الاق و (عيبلا هبشأف عيبملا يف يرتشملا نه

 (حتف) ١[ 5/7 :قئاقحلا زمر] .يواحطلا هذحأو ةثالثلا تلاق هبو ءامهوق ىلع ىوتفلاو



 بيعلا رايخ باب «YA عويبلا باتك

 عفتني ادساف هالو اچ وأ ءا وأ اضيب ىرتشا ولو يخي عجري مل هضعب وأ

 ةرثكأ وأ عئابلا ىلع يرتشملا

 نا EEE EE فم قون Cr ا دكا قر ود فلا لكي زو «بيعلا ناسلقتب عجرإ فب

 ناصقنلاب عجري :الاقو «هلك هلكأ اذإ اميف هنم يقب ام دري الو «ةفينح يبأ دنع ءيشب عحري ال يأ :ءيشب عجري مل

 فقوتيف «لكلا نود ضعبلا يف درلا قاقحتسا نأل ؛عئابلا يضر نإ يقب ام دري :فسوي وبأ لاق مث «لكأ اميف

 ؛هلكأ اميف ناصقنلاب عجريف «ضيعبتلا هرضي ال ثيح نكمم هدر نأل ؛اقلطم يقابلا دري :دمحم لاقو «هاضر ىلع

 ولو «ىوتفلا ةيلعو لكأ ام ناضقنب خجريو يقب ام دري هنأ :اضيأ امهتعو [؟3/* :قئاقحلا رمر] .هدر رذعتل

 عجري ال نيتياورلا ىدحإ يف :ناتياور امهنع ضعبلا عيب يقو «قافتالاب عحري مم بيعلاب ملعلا دعب لكألا ناك

 ىوتفلاو ءرفز لاق امك عاب ام بيع ناصقنب عجريو ىقب ام دري ىرخأ يفو «ةفينح يبأ بهذم وه امك ءيشب

 (نيكسم «حتف) .دمحم نع ةياور وهو «هتصحب يقابلا دريو ناصقنب عجري ال هنأ ىلع
 رف أ ا 07 نأب :ادساف هدجوو (ئييع «ط) .ةرسكف اخیظب أ اقدنب وأ اج 0 از ول 1 :ازوج وأ

 اذه ل تأ تف"

 عحري نأ هلف :هقاذ ام دعب ايش دعب هنم لوانتي ملو «باودلا فلعل الو :سانلا لكأل حلضي ال ثيحب ايواخ

 سيل روكذملاو «لآملا يف وأ لاحلا يق امإ «هب عفتني ام لاملا ذإ ؛لام. سيل هنأ رسكلاب نيبت هنأل ؛هلك نمشلاب

 .لك ؤي هوحنو زوحلا بل ضعب ناك و 5 «فلعلل حلصي وأ ءارقفلا ضعب هلكأي بل هيف ءاثقلا ناك نإف «كلذك

 يفف «رشقلا رابتعاب هتيلام نأل ؛ةماعنلا ضيب يف الإ هل ةميق ال هرشق نأل ؛عافتنالا هيف روصتي الف ضيبلا امأو

 ءروسكملاب عئابلا يضر اذإ الإ يرتشملا رسكب درلا عنتما هنأل ؛بيعلا ناصقنب عجري ةدساف ءايشألا هذه نوك

 يرتشملا طلس عئابلا نأل ؛هدري نينثا وأ دحاوك بيعلاب ملعلل هنم هل دب ال ام رادقم رسك اذإ :يعفاشلا لاقو

 نكي ملف «هكلم يف قبي مل عيبملا نأل ؛هسفن كلم يف ال يرتشملا كلم يف هرسكب يضر دق عئابلا :انلق ةرسكلاب

 (ةيانع ءنييع) .ناصقنلاب ع وجرلاب امهقح ةياعر بجيف «يرتشملا كلم يف الإ طيلستلا

 (ط) .باودلا فلعل وأ ساتلا ضعب لكأل هداسف عم :هب عفتني

 (ييع «ط) .عجري م هرسكف هلبق هب ملع ولف ءرسكلا دعب بيعلاب ملع اذإ اده :ک لاب درلا ردعتل خا عجر

 لب هب اعفتنم ادساف دجي مل نإو يأ [(ييع) .ةعبرألا لئاسملا باوج الصأ اعفتنم نكي مل نإو] :نمثلا لكب الإو

 عج ري :ليق «ةميق هرشقل ناك اذإ امأ «ةميق هرشقل نكي مل اذإ اذه «نمثلا لكب عحر ءالصأ هب عفتنم ريغ دجو

 . م وهتم لام هنأ ةت رشقلا يف دقعلا حصيو «بللا ةصخت

 عيبلا حص «ليلق وهو ادساف ضعبلا دجو نإو ءادساف لكلا دحو اذإ اذه مث «نمشلا لكب عحريو «رشقلا دري :ليقو
EEةئام لك نم نينئالاو دحاولا لثم كلذو هنع زرحتلا نكمي الف عةداع دسافلا نم ليلق نع ولخي ال هنأل » 

 - «ةفينح يبأ دنع نمثلا لكب عجريو «لكلا يف حصي ال اريثك دسافلا ناك نإو «هببسب عئابلا مصاخي نأ هل سيلف



 بيعلا رايخ باب ۸۱ عويبلا باتك

 ضبق ولو ص ءاضرب ولو ,هعئاب ىلع هدر .ءاضقب بسال هيلع درف نو 3 ولو

 تع سبيعي تأ لوألا :يرعشلل عيبملا

 221110111111011 1 1 1 0003 .نمشلا عفد ىلع رب مل ريع ىعذاو عيبلأ يرتشل

 دئاز وه يذلا ريثكلا ال ءةئاملا ردق يف ةثالثلا ىلع داز ام ريثكلاب دارملاو «هنم حيحصلا ةصحب زوجي :امهدنعو =

 ىرتشا اذإ امأو ءاقافتا ءيشب عحري نأ هل نوكي ال ةرذم ةثالث اهيف دحوف «ةضيب ةئام ىرتشا ول يح فصنلا ىلع

 ‹«نمثلا فصنب عجريو «قافتالاب ةحيحصلا ةسمخلا يف عيبلا زوجي :ليق «ةيواخ ةسمخ اهيف دجوف «زوجلا نم ةرشع
 حصو «نقلاو رحلا نيب عمجلاك دقعلل دسفم كلذو «هريغو لاملا نيب عمج هنأل ؛هدنع لكلا يف عيبلا دسفي :ليقو

 (حتف «ئيع) .ةميقلا ىلع ال ءازجألا ىلع مسقني نمثلا نأل ؛نمثلا فصنب امهدنع ةحيحصلا ةسمخلا يف عيبلا

 ملع ال ام ىلع لومحم وهو ءءاضق ريغب ولو هعئاب ىلع هدر طرش وأ ةيؤر رايخب هيلع در ولف "بيع" ب هديق :بيعب
 عيبلا ىلع همادقإ نأل ؛ءاضقلاب هيلع در نإو ًاقلطم هدري ال هيلع درف هملعب ناك ولف «عيبلا تقو بيعلاب عئابلل
 .ءاضرلا ةلالد هب ملعلا دعب

 نمو ةيببسلل "بيعب" نم ءابلا نوكي نأ لمتحيو 2"بيعب" :هلوق هب قلعت ام دعب "در" :هلوقب قلعتم :ءاضقب
 لوألا يرتشملا ىلع عيبملا يناثلا يرتشملا درف هارتشا يذلا عيبملا يرتشملا عاب ول يأ :ةسبالملا ىلع "ءاضقب

 يضاقلا فلحو ةنيبلا يرتشملا مقي مل وأ ةنيبلاب يرتشملا هتبثأف «هدنع بيعلا نوك ركنأ نأب ءاضقب بيع ببسب
 عجريف «هدنع رخآ بيع هب ثدح اذإ الإ خسف هنأل ؛هعئاب ىلع عيبملا لوألا يرتشملا وأ «نيميلا ناف عئابلا

 (حتف) .هعبي مل هنأك نوكيف ؛لكلا قح يف اخسف درلا اذه ناك اذإف «ناصقنلاب

 ىادقملا ىلع ةزلا قاق ول نأ ال ءاضرب ولو (ٰييع) . لصألا نم خسف ءاضقلاب درلا نأل :هعئاب ىلع

 يف امأو «ضرملاك هلثم ثدحي اميف لومحم وه :ليقو «هعئاب ىلع هدري ال يضاقلا ءاضقب ال يضارتلاب لوألا
 حصألاو «يضاقلا ءاضقب نكي مل ولو لوألا عئابلا دنع هب نقيتلل هدريف ةدئازلا عبصإلاك هلثم ثدحي ال بيع

 ناك نإو «هعئاب ىلع دري نأ هلف هلبق ناك نإو «ضبقلا دعب درلا ناك اذإ اذهو ؛لكلا يف هيلع دري ال هنأ

 ءامهريغ قح يف اديدج اعيب هلعج نكمي الف ءزوجي ال ضبقلا لبق راقعلا ريغ عيب نأل ؛راقعلا ريغ يف يضارتلاب
 دنعو «لوألا عئابلا قح يف ديدج عيب هنأ ةفيتخ چ دنع راقعلا يف رهظألاو ءلكلا قح يف افيد لعجيف

 وأ رارقإب وأ ةنيبب يضاقلا ءاضق نوكي نأ نيب قرف الو «لكلا قح يف عيب :فسوي يأ دنعو (خسف :دمحم

 (حتف) ١5/1[ :قئاقحلا زمر] .لوكنب

 نوكي نأ لامتحال عئابلل نمثلا ءادأ ىلع يرتشملا ربجي مل هيف ابيع ىعداو عيبملا يرتشملا ضبق ول يأ :خلإ ىلع ربجي م
 بيعلا دجوي مل اذإ هنأل ؛هسفن دنع ابيع عيبملاب دجو يرتشملا نأب بيعلا تابثإل ةنيبلا ميقي نكلو فاوعد ق ًاقداص

 - هسفن دنع دجو هنأ نهرب اذإف «لاز هنأ لامتحال ؛عئابلا دنع ناك نإو بيعلاب هدري نأ هل سيل يرتشملا دنع



 بيعلا رايخ باب ۲۸۲ عويبلا باتك

 «هعئاب فلح نإ هيلإ عفد .ماشلاب يدوهش :لاق نإف .هعئاب فلحي وأ .نهربي نكلو
 نمشلا يرتشملا يأ يرتشملا يأ

 هللاب فلح نهرب نإف «هدنع قبأ هنأ يرتش | نهربي ىح هعئاب فلحي مل اقابإ ىعّدا نإف
 دبعلا نأ يأ هيلا يقي يأ يرتعملا يأ

 ماقأ اذإ امأ «يرتشملا دنع ثدح هنأ لامتحال عئابلا دنع عيبملاب ناك ببعلا اذه نأ نبأ د سريا لإ جات =

 درع هیف ناک هنأ ؛تيبث اذإف :درلا هيلع قحتسي الف ءاقافتا عئابلا فلحي هدنع مئاق بيعلا نأ ىلع ةئيبلا يرتشملا

 طقف امهدحأ دنع بيعلا تابثإ نأ :لصاحلاو «عئابلا دنعو هدنع نيلاحلا يف هتوبثل ؛امهنيب دقعلا خسف عئابلا

 (حتف) [۲۷/۲ :قئاقحلا زمر].درلل فاك ريغ

 ماللا ديدشت عم اهحتفو ءاحلا نوكسب :هعئاب فلحي وأ (نيكسم) .هاعدا ام ىلع ةنيبلا يرتشملا ميقي يأ :نهربي

 هب رقأ ول عئابلا نال اعشق ىلع نالا يف:هبايقو:عئابلا دنع حيلا بيلا دوز و ىلع ةنيب يرتشملل نكي مل اذإ

 بيعلا اذه نأ ىلع ايناث فلج مث لاحلل بيعلا مايق تبث لكن نإو خرب فلح نإف:«فلحي هركنأ اذإف ءهمزل

 .ةفينح يبأ لوق ىلع اوفلتخاو ءامهنيب دقعلا يضاقلا خسف لكن نإو «ئرب فلح نإف «عئابلا دنع هيف نكي مل
 «فلحي ال :ليقو «نيلاحلا يف بيعلا نع ركنم وهو "ركنأ نم ىلع نيميلا" :#ع هلوقل «فلحب :ليقف

 امصخ يرتشملا ريصي الو «مصح نم الإ ىوعدلا حصت الو «ةحيحص ىوعد ىلع بترتي فلحلا نأل ؛حصألا

 حاكنلا يأ ةتسلا ءايشألاو دودحلا يف امك نيميلا بترت ةنيبلا بترت نم مزلي الو «هدنع بيعلا مايق دعب الإ هيف
 (حتف) [۲۷/۲ :قئاقحلا زمر| .اهريغو قرلاو ةعجرلاو
 رضحي يح ينلهمأ :لاقف ابيغ يرتشملا دوهش ناك اذإ نعي «ةبيغلا قلطم ماشلاب دارأ :2 ! ماشلاب يدوهش

 يف نأل ؛نمثلا دقنب هرمأيو عئابلا فلحي نكلو «مايأ ةئالث ةلهملا بلط اذإ الإ هيلإ يضاقلا تفتلي مل يدوهش
 دودحلا فالخب «بيعلا توبث يف ةجح لوكنلا نأل ؛بيعلا مزل نيميلا نع عئابلا لكن نإف «عئابلاب اررض راظتنالا

 اررض راظتنالا يف نأل :هعئاب (حتف) [۲۷/۲ :قئاقحلا زمر] .اهيف فلحي مل اذهو «ةجح اهيف لوكنلا ديفي ال ثيح

 (ييع) .نمثلا ذحأو عيبملا در ةنيبلا ماقأ نيم هنأل ؛يرتشملل ررض ريثك هيف سيلو عئابلاب
 دبعلاب ءاج نأب اقابإ يرتشملا ىعدا اذإ يأ :هعئاب فلحي م (ٰييع) .عئابلا ركنآو هارتشا يذلا دبعلا قابإ يآ :اق

 قبأ دبعلا نأ يرتشملا نهريي يح عئابلا فلحي مل «هفيلحت يرتشملا دارأو ئابلا ركنأف ءاقبأ نتعب :لاقو ياي ىلإ
 عقتل ؛يرتشملا دنع هتابثإ دوج و نم دبال يرتشملا دنع ةضواعملا نم هيف دبال بيع لك نأ :لصاحلاو «يرتشملا دنع

 هنإف «ةيراجلا انزك يرتشملا دنع هدوحو طرتشي ال ام امأو «ةقرسلاو شارفلا يف لوبلاك هثودحو همدقل ةموصخلا

 قالا رجلا رحبلا «حتف) .ناهربلا مدع دنع ءادتبا هيلع فلحي

 ىح امصحخ بصتني م عئابلا نأل ؛ذعنيح عئابلا مك احلا : هللاب فلح .هدنع قبأ هنأ ىلع يرتشملا يأ :نهرب ناف

 (ييع) .رم امك تبثي مل ولو فلحي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع يرتشملا دنع عيبملا يف دجو بيعلا نأ يرتشملا تبثي



 بيعلا رايخ باب ۸۲۳ عويبلا باتك

 فم .نيديع رف ثا ولو بس ضوبقملا ردق يف لوقلاو طق كدنع قبأ ام

 Sak اعلام ع خام aN ..امهضبق ولو ءامهدر وأ امه ذخأ ابيع امهدحأب لحج وو امهدحأ ضبقو
 ةيديعلا دعت يأ

 مومعل "طق"و ءطق كدنع قبأ ام هللاب فلحي نأ :هل لوقي نأ عئابلا مكاحلا فيلحت ةيفيك يأ :كدنع قبأ ام
 قح نم ناك نإو «عئابلا اهيأ كدنع قبأ ام يأ ميلستلا لبق هدعب الو عيبلا لبق قبأ ام يعي يضاملا يف بلسلا

 نم درلا كيلع قحتسي ام هللاب وأ ءطق ق قبأ ام هللاب فلخي نأ ظوحألاو «"طق يدنع قبأ ام هللاب :لوقي نأ فلاحلا

 .طق بيعلا اذه هب امو هيلإ هملس عاب دقل هللاب وأ هع رفشملا درك د يذلا هعولا

 لوزي ريغصلا يف قابإلا نأل ؛لاحرلا غلبم غلب ذنم قبأ ام هللاب فلحي ريبكلا دبعلا قابإ يف ىوعدلا ناك ولو

 امأو ءال مأ يرتشملا دنع ةثداح يهأ فرعي الو «يضاقلل رهظت ال يلا بويعلا يف اذه «درلا بجي الف «غ ولبلاب
 هنقيتل ؛عئابلا فيلحت ريغ نم درلاب يضقي يضاقلا نإف «ةصقانلاو ةدئازلا عبصإلاك اهلثم ثدحي ال يلا بويعلا

 [۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .عئابلا دنع هدوحوب

 يضقيف «ةصقانو ةدئاز عبصإو ممصو روعك رهاظو «همكح ملعو قابإك يف :عاونأ بويعلا نأ :لصاحلاو
 لوق هيف يفكيف «دبكلا عجوك ءابطألا الإ هفرعي الامو هب يرتشملا اضر عئابلا عدي مل اذإ هب نقيتلل نيب الب درلاب
 ةدحاو ةأرما لوق لاحلل همايق يف لبقيف ءرقعو قترك ءاسنلا الإ هفرعي ال امو «نيلدع لوق هعئاب دنع هتابثإلو لدع

 :فسوي يبأ دنعو «دمح دنع كلذكف هلبق ناك نإو عئابلا فلحي لب نهلوقب هدري ال ضبقلا دعب ناك نإ مث «ةقثلا

 (حتف «ييع) ,عئابلا فيل ريغ نم نهلونب درب
 يرتشملاو هتمذ يف نمثلا ضعب يعدي عئابلا نألو ؛عدوملاو بصاغلاك انيمض وأ ناك انيمأ :خإ ردق يف لوقلاو
 عم كتعب تنك :عئابلا لاقف «ضبقلا دعب ادبع وأ بيعب ةيراج يرتشملا در اذإ يح هنيمب عم ركنملا لوق لوقلاف «هركني
 يف افلتخاو عيبملا رادقم ىلع اقفتا اذإ اذكو «يرتشملل لوقلاف «هدحو عيبملا اذه يتعب :يرتشملا لاقو «هريغ عيبملا

 (حتف «ييع) .يرتشملل لوقلاف ءاصقان هتدحو :انوزوم عيبملا ضبق دعب يرتشملا لاق نأب ضوبقملا رادقم
 .ضباق هنأل ؛يرتشملل لوقلاف ءضوبقملا رادقم يف وأ ددعتم مأ دحاو وهو عيبملا ددع يف ضباقتلا دعب افلتحا ولف :ضباقلل

 (نيكسم «ئيع) .دحاو دقع يف يأ دقعلا نع ةرابع تلعج مث «عيبلا يف ديلا ىلع ديلا برض يهو «ةدحاو :ةقفص

 (نييع «ط) .امهدر وأ اعيمج نيدبعلا ذحأ ءاش نإ ريخم وهف ضبقلا دعب الإ هب ملعي مل :ابيع امهدحأب

 بيعملا دري نأ هل سيلو[حيحصلا وهو ءرخآلاب وأ ابيع ضوبقملا ريغب دحو ءاوس اعيمج] :ام*در وأ امهذخأ
 نعو «رخآلا همزل هضبق دعب هعاب وأ ميلسلا قتعأ ولو «مامتلا لبق ةقفصلل اقيرفت ميلسلا ذخأ يف نأل ؛هدحو
 ‹ضوبقملا قح يف اهيهانتل تمت هيف ةقفصلا نأل ؛هدحو هدري نأ هل ضوبقملاب بيعلا دحو اذإ هنأ :فسوي يبأ

 (حتف) [۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .امهعيب صقن وأ امهذحأ امهضبقي مل اذإ اذكو



 بيعلا رايخ باب "4 عويبلا باتك

 در ابيع نزولا وأ ىليكلا ضعبب دجو ولو .طقف بيعملا ذر ابيع اهعدحأب دجو مل
 لاو رلا لقمر

 سبللاو ءرّيخ ًابوث ولو «يقب ام در ين ري ل هضعب قحتسا ولو ؛هذخأ وأ هلك
 يزولا وأ يليكلا

 بيعلا ذرب تآكل سيلو اشد هلا ةرقز لاق [(طو .مامتلا دعب قيرفتلا زاوحل هدحو ةصخب| :طقف بيعملا دز

 ضبقلا لبق ام هبشأف «يدرلا ىلإ ديحلا مضب ترح ةداعلا نأل ؛هب ررضتي عئابلاو «ةقفصلا قيرفت هيف نأل ؛هدحو

 مامت عنمي ال بيعلا نأل ؛ضبقلاب متت ةقفصلا نأل ؛مامتلا دعب ةقفصلا قيرفت هنإ :انلق «ةيؤرلاو طرشلا رايخو

 ءاضرلا مامت مدعل ؛ضبقلا دعب ناك نإو ءامهعم متت ال ةقفصلا نأل ؛ةيؤرلاو طرشلا رايح فالخب «ةقفصلا

 (حتف ييع) .يرتشملا قح يف ربتعي الف «هسيلدت لبق نم عئابلا ررضتو

 «ضعبلا ذخأيو ةصاخ بيعملا دري نأ هل سيلو :خلإ هلك در (نيكسم) .اينزو وأ ايليك عيبملا ناك اذإ اميف :دجو ولو

 سنج نم ناك اذإ نوزوملاو ليكملا نأل ؛هدعب وأ ضبقلا لبق ناك ءاوسو «ةيعوأ يف وأ دحاو ءاعو يف لكلا ناك ءاوس

 رابتعاب تانوزوملاو تاليكملا يف موقتلاو ةيلالا نأل ؛ةقيقح ءايشأ ناك نإو ءاريدقتو امكح دحاو ءيشك دحاو
 ءدحاو ءاعو يف لكلا ناك اذإ اذه :لبقو ءاهعيب زوجي ال يح ةموقتع تسيل ةدحاولا ةبحلا ذإ ؛غ غامتجالاو مامضنالا

 (حتف «ئئيع) .بيعلا دج و هيف يذلا ءاعولا دري يح نيدبعلا ةلزنمي نوكي نيئاعو ف ناك اذإو

 ةزأل ابيع دعت ال هواك بطلا فأل + يتقي ام ةر ق يرتكقلللا يخت ١ نزولا وأ ىليكألا شعم ىحيسسا 0 :ريخي مل
 (حتف ؛نيع) .قحيتسملا كلاملا ال دقاغلا اضرب اهقامت نأل ؛ةقفضلا ماع عنع ال قاقحتسالاو «ضيعبتلا هرضي ال

 بوثلا ف ضيعبتلا نأل ؛يقب ام در يف يرتشملا ريخ هضعب قحتساق ابوث عيبملا ناك ول يأ :ريخ ابوث ولو

 رخو اعإو (عيبلا تقو هدوج ول ی هاا كنف كلداح تبيعب سبيل ١ قاقحتساالاو , يلثملا فالغ (ةرصي ةنإف « بيع

 «ضبقلا لبق قاقحتسالا ناك نإف «ضبقلا دعب ناك اذإ اذه «رادلاو دبعلا معف «يميقلا بوثلاب دارأو «هروهظ

 ناك اوس اقلط :يقب ام (حتف ؛ئيع) .مامتلا لبق يرتشملا ىلع ةقفصلا قرفتل ؛هكسمأ وأ يقب ام دري نأ هلف

 (ط) .نيئاعو وأ ءاعو يف

 عيبلا ىلع ضرعلاو ةباتكلاو نهرلاو ةراحإلا اذكو [(نيع) .بيعلا ىلع هعالطا دعب بوثلا سبل يأ ] :سبللاو
 ءاقاوإد و وأ ةبادلا بكر وأ بوثلا سبلف «بيع ىلع علطا مث «ةباد وأ ابوث ىرتشا اذإ عي «مادختسالاو ئكسلاو

 ايكو ةايفألا هده نوكت ال يأ "لإ ىقسلل بوكرلا ال" :هلوقو .ةئاقبتسا ليلذ هثأل ؟بيعلاب انطر وهف

 نع هزجعل وأ :ًالولذ اب 66 اف وکل وأ ءاهتب وعصل امإ «هنم 7 دجي ال ناك اذإ اه ىلع لومحم وهو ناشتا

 نم هنم ابيرق وأ هلزنم يف يقسلا هنكمأ وأ رقتسي نيلدع يفو ءاهيلع رقتسي ال ذإ ؛لدع يف فلعلا نوكل وأ «ىشملا

 دیع الإ اضر نوکیا هرغلو تاگ ام هفيك اضر نوكي ال ةرأل بوكرلا :ليقو ةاضر وهف بک رو بوک ريغ

 (حتف «ئيع) انضر وهف ءاهبك ري م وأ اهبكر ىرخأ ةباد فلع لمح ولو «ةرورضلا



 بيعلا رايخ باب YA عويبلا باتك

 ولو «فلعلا ءاربشل وأ درلل وأ ىقسلل بيوك ر لا ا «بیعلاب ور الا بوك رلاو
 هيلا جايتحال ةبادلل هكاسمإ و هئاقبإ ليلد هنأل

 ص بیچ لك نم عرب ولو ندا ارس او هکر عتابا دنع بسب ضربا خلف

eعيبلا دنع عئابلا يا اک بی بسب یا ی  

 . بيعب دری داف لكلا م مسي 9 لإو
 بويعلا عيمج يأ

 هب ملعي ملو «ةقرسك :عئابلا دنع ببسب (نييع) .امهوخحنو رهنلا وأ ضوحلا نم ةبادلا يقسل يأ :يقسلل
 الو عيبلا دنع هب يرتشملا ملعي مل و عئابلا دنع قرس دق ادبع ىرتشا ول يأ آ هدر (يع) .عيبلا دنع يرتشملا

 فصنب عجرو هكسمأ وأ ةفينح يبأ دنع نمشلا درتسيو هدري ةقرسلا كلتب يرتشملا دي يف هدي عطقف ضبقلا دنع

 يفاني ال وهو ؛عطقلا ببس عئابلا دي يف دوحوملا نأل ؛نمثلا نم ناصقنلا ةصحب عجري نكلو هدري ال :الاقو ؛نمشلا
 «قراس ريغو اقراس موقي نأب دبعلا ىميق نيب ام قرف وهو هناصقنب عجريف «بيعت هنكل هيف دقعلا ذفنف ةيلاملا
 .درلا رذعتل ؛نمثلا نم امهنيب ام لضفب عجريف

 ؛قباسلا ببسلا ىلإ دوحولا فاضيف «دوحولا ىلإ يضفي بوجولاو «عئابلا دي يف دجو بوحولا ببس نأ :هلو

 دبعلا لتق اذإ فالخلا اذه ىلعو «بصاغلا دي يف تدحو ةيانجب درلا دعب عطق وأ بوصغملا لتق اذإ امك راصف

 نيب ام لضفب امهدنعو «نمثلا لكب عجري هدنعف «ةدر وأ قيرط عطق وأ سفن لتق نم عئابلا دي يف دجو ببسب

 (حتف) [۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .هموصعمو مدلا حابم هنوك
 (ٰييع) .بيع لك نم ءيرب هنأ طرتشاو ادبع عاب ناب :بيع لك

 عيمج مسي مل نإو ءاربإلاو عيبلا حص بيع لك نم ءيرب نأ ىلع دبعلا اذه كتعب :عئابلا لاق ول يأ :خإ حص
 ؛هدنع حصي ال ةلوهجملا قوقحلا نع ءاربإلا نأل ؛اهلك بويعلا ددعي نأ الإ حصي ال :يعفاشلا لاقو «بويعلا

 لاق هبو «هعيبك حصي ال لوهحجلا كيلمتو ءطرشلاب هقيلعت حصي الو «درلاب دتري نح كيلمتلا نعم ءاربإلا يف نأل

 طرشلاو زئاج عيبلا :رفز دنعو يارا ةحصلا عنمت الف «ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه :لوقن نحنو «دمحأ
 اهنم ةءاربلا تحص اهددع بويعلا ركذ اذإ يح ءالوهجم ناك اذإ دساف

 مازلإ عئابلا ضرغ نأل ؛ضبقلا لبق هدنع هنم ثداحلاو بيعلا نم دوجوملا ءاربإلا يف لحدي :فسوي وبأ لاق مث

 امنإ ةءاربلا نأل ؛ثداحلا لحدي ال :دمحم لاقو ءدوجوملاو ثداحلا معي نأب الإ موزللا متي الو ءدقعلاب يرتشملا

 ىلإ فرصني مل هب بيع لك نم ةءاربلا طرش ولو «كلام لاق هبو «دوحوملاب صتختف «تباث وه امع نوكت

 دقعلا مازلإ ضرغلا :انلق ۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةءاربلاب دقعلا تقو دوجوملا صح هنأل ؛ًاعيمج محلوق يف ثداحلا
 (حتف) .ثداحلاو دوحوملا نع ةءاربلاب كلذو ةمالسلا ةفص نع هقح طاقسإب

 ثداحلا بيعلاو دقعلا دنع دوحوملا بيعلا نم ةءاربلا هذه يف لخديف ءالصأ بيعب كلذ دعب يرتشملا :دري الف

 (قيدعر نیلا ليل دقعلا دعب



 دسافلا عيبلا باب ظ MAT عويبلا باتك

 دسافلا عيل باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 tah SE Û EEA E م دلولا أو رحلاو رمخلاو ريزنخلاو مدلاو ةتيملا عيب زج م
 دلولا مأ عيبو يأ رخخلا عيبو ډه يا ءدلا عيبو يأ

 دساف لطاب لك نأل ؛لطابلا نم معأ وهو هفصو نود هلصأب اعورشم ناك ام وهو] :دسافلا عيبلا باب

 هررقت لبق دسفملا لاز اذإ نكل ءاقرشابم مرحي هنأل ؛عفرلا ةبجاو ةدسافلا دوقعلا نأل ؛هرخأ [(نييع) .سكعني الو

 دحأب دبعو بون عیبک هقصوو هلصأب ع ورشملا وهو :حيحص :ماسقأ ةعبرأ ىلع س 5 .زاوجلا ىلإ دقعلا دوعي

 رحلاو ريزنخلاو رمخلا عيبك الصأ عورشم ريغ وهو :لطابو .عناوملا نع الح اذإ هسفنب مكحلا ديفيو ءامهوحنو نيدقنلا
 نم مهدارمو (هفص ۾ نود هلصأب عورشم وهو :دسافو .ةدعب الو ضبقلا لبق ال ءالصأ كلملا ديفي الو «مدلاو ةتيملاو

 نم معأ دسافلاو «ضبقلا هب لصتا اذإ مكحلا ديفي وهو ءهتحصو هزاوج ال اموقتم الام هنوك هلصأ ةيعورشم

 لحأل همامتإ عنتماو «فقوتلا ليبس ىلع مكحلا ديفي وهو :فوقومو ....سكعني الو دساف لطاب لك نأل ؛لطابلا
 ۳٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ريغلا كلم عيب وهو «هريغ

 هرواج نكل «ةهفص ٠ ۾ هلضأب ع ورشم هوركملاو عهوركمو «كساف و «لطاب :عاونأ ةنالث ىلع لمتشم بابلا اذهو

 فصو دسافلا نأ ۽ ؛امهيلع بابلا لامتشا عم هوركملاو لطابلا نود دسافلاب دباب وبقت او

 «ي وام نيد ف ام نكي ۾ ادا نيض وعلا فا نأ لطابلا جر * نه دسافلا زيي ف طباضلا مت e ضرعلاك لماش

 نإ ضعبلا نود الام ام نايدألا ضعب يف ناك نإو «ەب عيبلا اذك و «رحلاو ةتيملا عيبك انم وأ ناک اعیبم لطاب عيبلاف

 رمخلا عيبك لطاب عيبلاف اعف هنوك نيعت نإو «دبعلاب رمخلا وأ رمخلاب دبعلا عيبك دساف عيبلاف ءانمث هرابتعا نكمأ

 (حتف «ئيع) . رهاب مهاردلا وأ «مهاردلاب

 فا قرف الو «ةتيملا عيب لطبي يأ دسافلاو لطابلا نم هل بابلا دقع ام معيل ؛زاوجلا مدعب ربع :ةتيملا عيب رجي م

 (حتف) .حبذملا ريغ يف حرجلاب تتام 0 ةد وقوم وأ ةقنخنم تناك وأ اهقنأ فتح تنام يلا نيب ملسملا قح

 هذهو لاملاب لاملا ةلدابم وهو «عيبلا نكر مدعل ءايشألا هذه عيب ملسملل زوجي ال يأ «ريزنخلا عيبو يأ :ريزنخاو

 األ ؛اهفنأ فتح تام يذلا ةتيملا عيب رخي م يرسم د يأ ] :رمخلاو (ط «نييع) .لام تسيل

 :مدلاب دارملاو «دارخلاو كمسلا ريغ ةتيملاب دا راو ءرمخلاك ةمذلا له اهأ دنع لامف ةذوقوملا لثم اهريغ امأ لام تسيل

 هنأل ؛ةتيملاك اهنأ راتخملاو «رمخلاك ةتيملا دلج و «ةلطاب اهلك عويبلا هذهو .لاحطلاو دبكلا عيب ج رخف ,ح وفسملا

 (حتف ؛ئييع) .ةتيلاك هيلع مارح هنأل ؛لطاب مرحلا قح يف ربلا ديص عيبو «لطاب لوبلا عيب اذكو ءاهؤزج
 لومتب وأ سانلا لك لومتب ةيلاملا ةفص نأل ؛يوامس نيد هل نم دحأ دنع الام دعي ال ءايشألا هذه نإف :خلإ رحلاو

 (حتف «ئئيع).دامجلا ةلزنمب وهف يوام نيد هل سيل نمو «لطاب هيف عيبلاف لامك سيل ام لك و ءرم امك ضعبلا



 دسافلا عيبلا باب ۸۷ عويبلا باتک

 502 . ,.ديصلا لبق كمسلاو ,نمضي مل ي ن ا ددع اوکله ولف «بئاکلاو راو
 كمسلا عيب رجي ملو يأ ةفينح يبأ دنع ائيش يرتشملا

 ءديقملا ربدملا نع هب زرتحاو ءرح تنأف تم نإ وأ ريدم تنأ :لاقي نأ وهو «قلطملا ربدملا ربدملاب دارملاو :ربدملاو

 «قلطملا ربدملا عيب زوجي :يعفاشلا لاقو «قافتالاب هعيب زوجي هنإف «رح تنأف ضرملا اذه يف تم نإ :لاقي نأ وهو

 ناك و ءامهعيب زيجي ال هقف رمع ناكو لوألا رفيسلا قا اهيق'افلقتع تتناك ريفلاو فلولا ١ مأ عيب يأ ةلأسملا هذهو

 (حتف ييع) .امهعيب زاوج مدع ىلع نوعباتلا عمجأ مث ءامهعيب زيج ه5 يلع
 دلولا مأ قح يف تبث دق قتعلا قاقحتسا نأل ؛ال وأ هعيبب يضر ءاوس «بتاكملا عيب زجي ملو يأ :بتاكملاو

 بتاكملاو «توملا دعب ةيلهألا نالطبل ؛لاحلا يف ربدملا قح يف دقعنا ةيرحلا ببسو «"اهدلو اهقتعأ" :#4#ع هلوقب

 زاح عيبلاب بتاكملا يضر ول !معن «كلذ لطبل عيبلاب كلملا تبث ولو «ىلوملا قح يف ةمزال هسفن ىلع اذه قحتسا

 ءهاضر ريغب عيب اذإو «هطاقسإب يضر دقو «هقحل ناك موزللا نأل ؛هنمض يف ةباتكلا خسفنتو «نيتياورلا رهظأ يف

 (حتف ؛نيع) .مكحلا يف مهلثم ءالؤه دلوو «ةدحاو ةياور زج مل هزاحأف

 (نيكسم «ييع) .اوكلهو بتاكملاو ربدملاو دلولا مأو رحلا عاب ول يأ :اوكله ولف
 :ليقو ءاهيف نامض الو ةنامأ نوكيف يأ «كلاملا نذإب ضبقلا يقبف «ربتعم ريغ لطابلا يف دقعلا نأل :نمضي م

 :ةفينح يبأ لوق لوألا :ليقو «ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم ًالاح ىلوأ نوكي ال هنأل ؛دلولا مأو ربدملا ف نمضي
 «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءامهتميق دلولا مأو ربدملا ف نمضي :الاقو [١8/؟ :قئاقحلا زمر] .امهوق يناثلاو
 يقبو «ةياعسلاو عيبلا ةعفنم داليتسالاب تاف هنأل ؛انق هتميق يثلث ربدملا يقو «ةنق اهتميق ثلث دلولا مأ يق نمضيف

 ,ةلئاز عيبلا ةعفنمو «ةيقاب ةياعسلاو مادختسالا ةعفنم ربدملا يقو «مادختسالا نم ءطولاو «مادختسالا ةعفنم

 نمضي الف بتاكملا امأو «ىوتفلا هيلعو «نقلا ةميق نم فصنلا ىلع دلولا مأو ربدملا نم لك ةميق نأ حصألاو
 (حتف «ئييع) .قافتالاب

 نأ امإ :نيعون ىلع كم عيب [(نيع) .هلبق زرحيو كلمتي ال هنأل ؛دايطصالا لبق يأ | :ديصلا لبق كمسلاو

 ءيرتشملا ريغل رهاظ هلام وهو ررغلا عيب نع ىم ةتثَع هنأ يور امل ؛زوجي ال لوألاو «هدعب وأ هداطصي نأ لبق هعيبي
 هذخأ نكمي ال ثيحب ةريبك تناك نإف «ةريظحلا يف هاقلأ نإ :يناثلاو «دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور ءلوهجم نطابو

 رايخ يرتشملل تبثيو ؛ةكربلاو ضوحلا :ةريظحلاو «ميلستلا رودقم وهو «هكلمي ام عاب هنأل ؛زاج ةليح ريغب

 .ءاملا يف ةيؤرلا ديفي الو «ةيؤرلا

 ذخألا هنكمأ ءاوس «هعيب زوجي ال لخدملا هيلع دسي ملو «هعنص ريغ نم هسفنب رئاظحلا يف كمسلا عمتجا نإو
 هنأل ؛خياشملا ضعب دنع عيبلا حصي ال اهنع جورخلا عيطتسي ال ثيحب ءاملا لوخد عضوم دس نإو ءال وأ ةليحب

 (حتف) [۳۲/۲ :قئاقحلا زمر] .دايطصا الب ذخألا هنكمأ نإ حصي :ليقو ءزارحإلا نم ردقلا اذهب كلمب ال



 دسافلا عيبلا باب ظ "مب عويبلا باعك

 .فدصلا يف ؤلؤللاو .عرضلا يف نبللاو «جاتنلاو «لمحلاو ءءاوهلا يف ريطلاو
 نبللا عيب رجي مل و يأ

 : ايل ا ا ا اوت e .متقلا رهظ ىلع فوصلاو

 ول هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف ال وأ لاسرإلا دعب هيلإ عجري ءاوسو ءال وأ هلسرأ مث هذحأ ءاوس :ءاوهلا يف لا
 اذه لهو «ميلستلا ىلع رداقب سيل وهف «لاسرإلاو ذحألا دعب ناك ولو «هل كولمم ريغ وهف «هذحأ لبق عيبلا ناك

 ضاب ولو «هكلمب مل هنأل ؛زوج ال هذخأ ريغ نم هعابف «ديصلا هضرأ يف عمتحا ولو «نالوق ؟دساف وأ لطاب عيبلا

 ؛هكلي ثيح لحنلا اهيف لسع اذإ ام فالخب «هايإ هكلم مدعل ؛هذخأ نمل نوكي «يظ اهيف سنكت وأ ديص اهيف

 لخدف «ةكبش بصن وأ دايطصالل ارئب هضرأ يف رفح نإو «راجشألاك رارقلا هجو ىلع هضرأب ماق لسعلا نأل
 ةليح ريغ نم هذحخأ نكمي ناكم يف هسبح مث هداطصا ول هنأل تاقا ريطلا ديقو «هكلم اهب قلعت وأ «ديص اهيف

 (حتف ؛ئيع) .ميلستلا ىلع ةردقلا مدعل ؛زوجي ال نكمي مل نإو «زاح
 «لمحلا وه لبحلاف «دواد وبأو دمحأو ملسم هاور «لبحلا لاو ليلا دعب نع ع هيهنل :جاتنلاو لمحلاو

 یهو «يهنلاب كلذ لطب أف ةيلهاحبا يف كلذ نوداتعي اوناك دقو ؛ةلبحلا و وهو لمحلا اذه لمحي ام جاتنلاو

 دبعلا ءارش نعو «ليكب الإ اهعورض يف ام عيب نعو ءعضت يح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع 55 هللا لوسر

 دمحأ هاور «صناقلا ةبرض نعو «ضبقت نح تاقدصلا ءارش نعو «مسقت ىح مئانغلا ءارش نعو «قبآ وهو

 .ةجام نباو يذمرتلاو

 [57/؟ :قئاقحلا زمر] .امالح ردق ملع ول ةمولعم امايأ ناك اذإ كلام دنع زوجيو ءانيور امل زوجي ال يأ :عرضلا يف نبللاو

 عرضلا نوكي نأ زاوحل ارز هيف نألو ؛نيطق رادلا هاور ج رخي ىح عرض يف نبل عابي نأ ىف جلع هنأ" :انلو

 (حتف) .ةأرملل يدثلاك عبرألا تاوذ نم فخلاو فلظلا تاذل عرضلاو .مدلا وأ حيرلا نم ًاخفتنم

 فدصلا يف هدوجو ملعي الو لوهجج هنأ ىرت الأ «هنع ع ىم دقو ءاررغ هيف نأل :فدصلا يف ؤلؤللاو

 زئاج هنإف ءاهفالغ يف بوبحلا عيب فالخب «فدصلا رسك وهو «ررضب الإ هميلست نكمي ال هنألو ؛هردق الو

 :فسوي وبأ لاقو «ردلا ءاشغ كيرحتلاب فدصلاو «هسنح فالخب عيب اذإ بهذلا بارت اذكو «ةمولعم اهنوكل

 هنأل ؛زوجي ال هنأ دمحم لوق ىلع یوتفلا نکل ازرع دعي لق كلاب الإ هب عفتني ال فدصلا نأل ؛هعيب زوجي

 (حتف) [۳۲/۲ :قئاقحلا زمر] .لوهجم

 عطقي بح منغلا رهظ ىلع فوصو معطي ىح رمث عابي نأ ىف # هنأ" :انيور امل :منغلا رهظ ىلع فوصلاو

 ؛لاحلا يف هزج طرشب هعيب زوجي هنأ فسوي يبأ نعو «ٰيطق رادلا هاور ؛"نبل يف نمسو جرخي ىح عرض يف نبلو
 «دودرم صنلا ةلباقم. ليلعتلا :انلق «فالخلا مئاوقو ثاركلا يف امك كلام لاق هبو «لاحلا يف ميلستلا رودقم هنأل

 = هب قحلي الف «هيف صن ال ذإ ؛لماعتلل ااا توتلا قاروأو فاصفصلاو فالخلا مئاوقو ثاركلا يف ديرأ امنإو



 دسافلا عيبلا باب ۲۸۹ عويبلا باتك

 eR ....ةتبازملاو «صناقلا ةبرضو بوق نم حارشو مهلا تكا
 عارذ عي رج و يأ

 هلفسأ نم ال هالعأ نم ومني وهو ماوعلا طلغ نم ديدشتلاو باتكك فيفختلاب فالخلاو «هيلع صوصنملا =

 ومني ىح كرت مث ةاشلا رهظ ىلع فوصلا بضح اذإ هنأ :كلذ ىلع ليلدلاو «هلفسأ نم ومني فوصلاو
 امايأ كرتو فالخلا ىلعأ يف طيح طبر اذإ امأو «هريغب عيبملا طلتخيف ءهلصأ يف ال هسأر ىلع ىقبي بوضحنملاف

 طلتخي الف «هكلم يف عقو ةدايزلا نم عقو ام نإو «يرتشملا كلم ىلع الاد ناك و اهسأر يف امن لفسأ طيخلا ىقب

 تام ی یس ھا اس الز مو ولا
 هيلع عضوي اهريغ نم وأ لخنلا نم ةعطقلا يهو لإ عذجلا عيب رجي ملو يأ | :فقسلا يف عذجلاو

 خسف لبق ناك نإ ًاحيحص داع هملسو عئابلا هعلق ولو «هقحلي ررضب الإ ميلستلا نكمي ال هنأل [(نيع) .باشعألا
 عيبملا نأل ؛احيحص دوعي ال ثيح «هدلح خلسو هحبذو ناويحلا دلج عاب اذإ ام فالخب ؛عناملا لاوزل ؛عيبلا يرتشملا

 .ايلصأ نعم كانه ميلستلا نع زجعلا ناكف «هل اعبت ناكف «ةقلح لاصتا هريغب لصتم هنكل «هيف ادوجوم ناك نإو

 فاللخب مدعلا لامتحال هداسف نأل ؛هملسو هقش نإو زوجي ال ثيح هوحنو خيطبلا يف ارذب ع عاب اذإ ام فالخبو

 اذه :لاقيف «هب بوبحلا ىمسي اذهلو «مولعم اهدوجو نأل ؛ةروتسم تناك نإو اهعيب زوجي ثيح اهفالغ يف بوبحلا

 (ةيانع «حتف) [۳۳/۲ :قئاقحلا زمر] .رذب اذه :خيطبلل لاقي الو «ةطنح هذهو «ءالقاب

 هرضي بوث يف اذهو «زاح هملسو عارذلا عطق ولو «هرضي ضيعبتلا نأل ؛ال وأ عطقلا عضوم ركذ :بوث نم عارذو

 (حتف) ]۳۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ةربصلا نم زيفقلاك هنم عارذ عيب زاج عطقلا هرضي ال ناك نإو «سبلل ًايهملاك عطقلا

 صنقلا [(نيكسم) .ةرم ةكبشلا برضب ديصلا نم جرخي ام وهو خلإ ةبرض عيب رجي ملو يأ | :صناقلا ةبرضو

 دمحأ ثيدح يف رم امك ت3 هيف يور ام :صناقلا ةبرض عيب زاوج مدع هحو ءديصلا :نونلاو فاقلاب اك رح

 صاوغلا وهو «فلألا دعب ةيتحتلا ءايلاو ةمجعملا نيغلاب صئاغلا ةبرض نع "يرهزألا بيذمت" يف يورو «يذمرتلاو
 هيف نألو ؛لوهجم هنأل ؛لطاب امهيف عيبلاو ءاذكب كل وهف يلآللا نم هتحرحأ امف ةصوغ كل صوغأ :لوقي نأب

 (حتف «ينيع) .رحبلا دايض صئاغلاو ءرحبلا وأ ربلا يف هنوك نم معأ ةلآلاب دئاصلا وه صناقلاو ءاررغ
 عيب :ةلقاحماو «يراخبلا هاور «ةسمالملاو ةذبانملاو ةرصاخملاو ةلقاحملا نع ىف #تِلَع هنأ هدو سنأ ثيدحف :ةئبازملاو

 ؛صرخلا قيرطب هسنج نم ليكملاب ليكملا عيب نوكل ؛زوجي ال هنإف ءاصرخ اهليك لثم ةطنخب اهلبتس يف ةطنحلا
 رمثلا عيب ةنبازملاو «باودلا فلعل ولو ءاهي ًاعفتنم ريصت يأ يهتنت نأ لبق رامثلا عيب :- داصلاو ةمجعملاب - ةرصاخملاو

 ةسمخ نود اميف ةنبازملا زوجي :يعفاشلا لاقو ءابرلا ةهبشل زوجي ال وهو ءاصرخ هليك لثم ذوذحب رمتب لخنلا ىلع
 ءانيور ام انلو ءممل نذأ هنإف ءايارعلا باحصأ الإ رمتلاب رمتلا عيب ةنبازملا نع ىف كع هنأ سنأ نع يور امل ؛قسوأ

 = رمث لك نعو «بيبزلاب بنعلا عيب نعو" :هيف دازو «يذمرتلاو يراخبلا هاور ءاياطعلا :هاور اميف ايارعلا نيعمو



 دسافلا عيبلا باب ۲۹۰ | عويبلا باتك

 E EA EE NY ف . اهراجإو يعارملاو ,نيبوث نم بوثو ,رجحلا ءاقلإو ,ةسمالملاو

 .ادخاو الوق لطبي ةدئازلا قو «نالوق يعفاشلل ةسمخلا يفو ,دمحأ لاق هبو «"هصرخب هنم ذوذحب =

 يان وعلا لوخد قاربملا ىلخ قو مث ؛هيلإ اهملسي الو «هناتسب نم لخت ةرمث لحجر بهي نا :ايارعلا ريسفت ۾

 عفديل «هلدب صضرخلاب اذوذح هردق هيطعيف هيف عجريو «دعولا قلع تأ سش نم ىضري الو «ةعاس للك هناتسب

 كلع 5 هل بوهوملا نأ ؛ءازاحم اعيب كلذ يمس و ءاندنع زئاج وهو «دعولل افلاخم نوكي الو (هسفن نع هررض

 :ةقيقحلا يف ةأدعيم ةبه يهو «الوأ هاطعأ امن شو ةروسلا ىف عو كلم كام اجاب رافق ؛ قلا مدعل ؛ةرمثلا

 «هدنع عقو امك لقنف «هيلع ةروصقم ةصخرلا نأ يوارلا نظف «هنود وأ قسوأ ةسمخ ةعقاولا يف قفتا هنأكو

 (حتف «ٰييع) .عيب هنأ نظ ي وارلا نأ لمتحيو :بيبسلا ن تکو

 عضو وأ يرتشملا اهسمل اذإف «ةعلس ىلع نالحرلا ع واستي نأ وهو ةيلهاجلا ق تناك ع ویب هذهو :ةسمالملاو

 يه دقو «ةذبانملا ثلاثلاو ءرجحلا ءاقلإ يناثلاو «ةسما'الملا عيب لوألاف (عيبلا مزل ع عئابلا اهيلإ كبن وأ هاصح اهيلع

 ةسمالملا :ةفينح وبأ لاق "ىقتنملا" يف ركذو مارح رامقلاو ءارامق نوكيف ءرطخلاب كيلمتلل اقيلعت اهيف نألو ؛اهنع

 لوقي نأب رجحلا ءاقلإو «ءكلذك يرتشملا لوقي وأ ؛عيبلا بح و قلتسمل اذإف ءاذكب عاتملا اذه: قلعتبا :لوقي نأ

 عيب الو يأ :رجحلا ءاقلإو (نيكسم) [" 5/7 :قئاقحلا زمر] .عيبلا بجو رجحلا ثيقلأ اذإ :عئابلا وأ يرتشملا

 (ييع) .عيبلا همزل ةاصح ةعلسلا ىلع يرتشملا عضو اذإ يأ ءرجحلا ءاقلإب

 ‹ةعزانملا ىلإ يضفت يلا عيبملا ةلاهح ؛زوج الف «نيبوثلا نيذه دحأ كنم تعب :لوقي نأب :نيبوث نم بوثو

 نأل ؛زاج ءاش امهيأ ذحأي نأ ىلع امهدحأ ىرتشا نأب هيف اطرتشا نإف «نييعتلا رايح هيف طرتشي مل اذإ اذهو

 ربتعم دسافلا ذإ ؛لك ةميق فصن نمض ءاعم اكلهو امهضبق ولف «ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه

 رج ر امتإ و ءان يعارملا ةراجإ زوج الو «باودلا ىعرم 5 يذلا کلا عيب زج م يا :اهراجاو يعارملاو

 نوملسملا" :#ع هلوقل ؛هزرحي مل ام هضرأ يف هتابنب هكلمب ال ذإ ؛هل كولممت سيل ًالكلا نأل ؛اهيف ةراجإالاو عيبلا

 :هبف دازو زف سابع نبا ثيدح نم هج ام نباو دوادوبأو دمحأ ها ور ٠ راثلاو ةلكلاو عاملا 8 * ةا 2 عاق رش

 .ةزايحلا نودب عطقنت الف «صنلاب ةتباث ةكرشلا نأل ؛هزرخي مل اذإ ام ىلع لومحم وهو "مارح هنمث و"

 هکلم تاينالل اهأيه و و قدح 0 اهامس لآن شالا بحاص هتبنأ لإو «هسقنب شیشحل ا تبن اذإ اذه و

 لا نأ اقا نوم اياب وا ف اظن يشاوملا هاعري ام عاونأ عيمج ًالكلا يف لخديو «هعيب زاحو

 اهكلم هنأ ؛هضرأ 2 تين اذإ اهعيب راح يح ثاکلا يف لحدت الف «قاس اش ااا هل قاس ال امل مسا

 (حتف) [" 14/7 :قئاقحلا زمر] .اهيف تابنلاب



 دسافلا عيبلا باب ۲۹۱ ش عويبلا باتك
 3 500 مف

 210111101 ]1 ]1 1 ]ذ ]1 1 ........... قبالاو هضيبو زقلا دود عابيو «لحنلاو

 ادوصقم ال لحنلا عيب زج يأ [(ييع) .نيخيشلا دنع لسعلا دود وهو لحنلا عيب زج ملو يأ ] :لحنلاو

 اعبت هعيب ف فلتحاو «نيخيشلا لوق ىلع لسع اهيف نكي ۾ اذإ لحنلا تويب زوجي م يأ «تاراوكلل اعبت الو

 اذإ نيخيشلا دنع تاراوكلل اعبت لحدلا عيب زوجي :"عمجملا" بحاص لاقو ءاقلطم ال لسع اهيف ناك اذإ تاراوكلل

 :يعفاشلاو دمحم دنعو «نكي مل وأ اعومجم ناك ءاوس ءامهدنع زوجي الف لسع اهيف نكي مل نإو «لسع اهيف ناك

 هبو «ةحجاحلل زوجيف رامحلاك لك ؤي ال ناك نإو «ميلستلا رودقم هب عفتنم ناويح هنأل ؛ازرخحم ناك اذإ هعيب زوج

 .هنيعب ال هنم جرخي ام عافتنالاو ءروبنزلاك هعيب زوجي الف «ماوملا نم هنأ :امهو .ىفي هبو «كلامو دمحأ لاق

 بضو تايحك ماوملا نم قلعلاو لحنلا ريغ فالخب «ةجاحلل ؛ىفي هبو «قلعلا عيب ثيللا وبأ زوحو
 نأ :لصاحلاو «همظع وأ هدلخب عافتنالا زاج ام الإ اقافتا اهعيب زوجي الف ءاهريغو ذفانقلاو غزولاو براقعو

 ناطرسلاو ع دافض نم رحبلا تاناويح نم ءيش لك عيب زوجي ال :اولاقو ,عافتنالا لح عم رودي عيبلا زاوج

 هنالف ؛دودلا امأ ءامهعيب زوج ال :ةفينح يبأ دنع ۾ عةنالثلاو دمحم دنع امهعيب زوجي يأ :هضيب و زقلا دود عابيو

 مضي : فس وي وبأ لاقو (م ودعم ريغلا كلذو (ةريغ رابتعاب لب هتاذ رابتعاب هب عفتنم ريغ هنألف ؟؛ هضبنب امأو «ماوها نم

 خيشلا هيلع صن كلذلف دمحم لوق ىلع ىوتفلاو «هضيب يف برطضاو ءال الإو «هيف رقلا رهظ اذإ دودلا عيب
 هتردق مدعل ؛ملسلا زوجي الف «هتقو دعب امأ «هتقو يف هلحأ لعجو «هتقو يف ناك اذإ اليك هيف ملسلا زوجيو ءزاوجلاب

 .ميلدسلا ىلع
 س ال هنأ ةشينجح يآ نع يورو «لومضم هقالتإ و عام وقتم الام هنوكل ؛رقلا دود لتق نم نمضي :دمحم لاقو

 قليفلاف ءكردأ يح هيلع تماقف «ةأرما ىلإ فصنلاب قليفلا رذب وهو رقلا رذب تطعأ ةأرما نأ ولو «هلتق نم

 ةرقبلا عفد اذإ اذه ىلعو ءاهلثم ةرحأو قاروألا ةميق ىرخألا ىلع اشو ءاهرذب نم ثدح هنأل ؛رذبلا ةبحاصل

 فلعلا نمت اهبحاص ىلع هلو «ةرقبلا بحاصل هلك ثداحلاف «فضنلاب امهنيب ثداحلا نوكيل فلعلاب ناسنإ ىلإ
 ظ (حتف ءئيع) .فصنلاب ةضيبلا نوكتل ؛ةجاجدلا عفد اذإ اذكو «لثملا ةرحأو

 دنع هنأل ؛قبالا دبعلا عيب اضيأ زوجي ال يا |(نيع) .قبالا دبعلا عيب اضيأ ري مو ءرقلا دود ىلع فطع رجلاب] :قبالاو

 ةجاح يف لسرملا دبعلا فالخب «عيبلا زاوج طرش وهو «ميلستلا ىلع ردقي ال هنألو ؛قبآ وهو دبعلا عيب نع ىم

 زو ذل أ "هعيب نأ الإ" :هلوقو «هدوع رهاظلا ذإ ؛امكح دقعلا تقو ميلستلا رودقم هنأل ؛هعيب زوجي هنإف «ىلوملا

 قبآلا دبغلا يف درو ىهنلا نآل ؛زوخي عيبلا اذه نإف «هدنع دبعلا نأ عئابلا معزي نم قبآلا عيب نأ الإ قبآلا عيب

 .قلطملا صنلا هلوانتي الف «هدي يف وه نم قح يف قبآب سيل اذهو «نيدقاعتملا دنع اقبآ نوكي نأ وهو «قلطملا
 - ىلع هدريل هذحأي هنأ ذحألا دنع دهشأ ناك نإ طرشب هدي يف ناك اذإ دقعلا درجمم اضباق يرتشملا ريصي ال مث



 دسافلا عيبلا باب ١ ظ عويبلا باتك

 هزرخلل ؛ هب اب مسيو ,ريزنحلا رعش و ,ةأرما لَو ,ةدنع هنأ معزي نمم هعيبي نأ الإ
 عئابلا يا قبألا دبعلا

 ناو اك طاطا A 8 ES كف EEE اقر 4 قاف جاهلا اد ضان هلو اق aE Kk ê قه اق Et E فاستإلا رعش و

 لإ رعش عيب ري لو يآ

 ىلع نومضم ريغ ةنامألا ضبق نأل ؛عيبملا ضبق نع بوني ال ةنامألا ضبقو «هدنع ةنامأ هنأل ؛هبحاص =

 لب «هسفنل هذحأي مل اذإ اميف فسوي يبأل افالخ ؛دقعلا درجمبًاضباق ريصي ؛ذخألا دنع دهشي مل ولو ءيرتشملا

 وه" :لاق نمت هعاب ولو «طرش امهدنعو «ةنامأ هنوكل ؛هدنع طرشب سيل داهشإلا نأ ىلع ءانب هبحاص ىلع هدريل

 هنوكل ؛الطاب هعوقول ؛احيحض دعي مل خسفلا لبق داع مث هعاب ولو ءانهدتع قبآ هنأل رجم 1 "القا كقغ

 عفو عيبلا نك ؛هعيب زوحي ثيح «ملس و داع ميلستلا لبق شا 5 هعاب اذا ام فاللخ ؛ميلستلا يو ريغ

 ضبقلا ظا عشا مدعل ؛هقتع ذفن هقتعأ ولو ايست دوعي هنأ ةفينح يأ نعو :قابإلا نضراعي سف ما ءاصيحص

 (حتنف («نييع) ۳ رافكلا نع هأ زجأ قتعلا تقو يف هتايح ملع ولو هيف

 اذإ لإ نبل عيب اضيأ زج مل يأ | :ةأرما نبلو (نييع) هدب ف يف وه ذإ ؛يرتشملا قح يف قباب سيل هنأل :ةدنع هنأ

 هزاوج مدع ىلع اولدتساو «ةأرما نبل عيب رجي مل يأ ا .ةمأ وأ ةرح نم ناك ءاوس اقلطم ءاعو يف ناك

 ؛لاومألا ليبس هلیبس نعيلو ئالا ليس كبس نأ تبث ةراحالا حس ام هتأل ي يلا ةزاجإ ةحضن حبق يف يلو

 حص يح الام ةرقبلا نبل نوكل ؛زوجي آل اهلا برشل ةرقلا ةراعإ تأ ىرت الأ «هراح ايا زج مل الام كاك ول ذإ

 .ةمأ وأ ةر نيل تاك عا وب ههم روض ال اذكوا:لاع سيل انهتبلاانا تبث فلا ةراعإ تناناغم املق احب

 لاقو ءزوجي الف ةناهإ عيبلا فو «مرکم يمدأ ءزحج هنإ :انلق ءرهاط بورشم هنآل القم زو : يعفاشلا لاقو

 ؛قرلل لحم اهسفن :انلق ءاهئزح ىلع اذكف ءاهسفن ىلع دقعلا داريإ زوجي هنأل ؛زوجي ةمأ نبل ناك نإ :فسوي وبأ
 :ةكع هلوقل ؛انباحصأ ضعب دنع زوجي ال ةدمرلا نيع يف هبصو «نبللا ق ةايح الو ع يبحلا وهو «ةوقلا لحم هضصاصتحخ ل

 ىئعمو «هريغ ءاود دجي ملو هدمرلا هب لوزي هنأ ملع اذإ زوجي السب :"اهيلع مرح ايف مآ ءافش هللا لعجي مل"

 ف هيع) .ةعيب زوجت الف يارس اتاك ربل هب اذن رفة يجب زكر

 ل 3إ ؛ةرورض هيف ناكف هب الإ ىتأتي ال فافحألاو لاعنل لا زرح نال ؛ةفكاسألل :زرخلل هب عفتنيو
 ب زرخلا نکی ۳

Ê 

 ءاملا يف عقو اذإو «هريغب ىتأتي زرخلا نال ؛كلذ هركي هنأ :فسوي يلأ دنعو دمحم دنع اذهو «هنمز يف ديدحلاب

 (حتف) | سدر :قئاقحلا رر .فس وي ی لوق حيحصلاو دمع افالحح فس وي ىلأ دنع هدسفي ليلقلا

 عيبلاو «ةناهإ ناسنإلا رعش عيب لعجو مدقت اميف ازازعإ ريزنخلا رعش عيب فنصملا لعج :ليق نإف «نيقرسلا

EEإف ؛عيبملا ي ةف كبالاف ةلدابم عيبلا نأب بَ ؟تييفانتملا نيرمألل ابج وم توکی نأ زوج فيكف ىةدحلاو  

 = نإو «عرشلا هرقح ام زازعإ ىلإ هئاضفإل ؛زوخي الف هل زازعإ هرقح م ام هتلدابمو هعيبف عرشلا هرقح امم ناك



 دسافلا عيبلا باب ۲۹۳ عويبلا باتك

 ةتيملا مظعك هب عفتنيو عا ةدعبو .غبدلا لبق ةتيملا دلجو «هب عافتنالاو
 ةيدللا دعب ةتيملا دلجج يأ حالصإلا يأ عافتنالا زوج الو و يأ

 000 00 ه-ء6 606 6686م6 هلم عاف علو هاو ىو اه ضو هاو dee اسرق و اهفوص و اهبصع ۾

 ةاشلا فوص يأ ةموسد اهيلع نكي مل اذإ

 ,عرشلا همظع ام ريقحت ىلإ هئاضفإل ؛زوخجي الف ةناهإ كلذك سيل امم ةتلدابمو هعيبف همظعو همرك امن ناك =

 .اعرش وج ےک ا ينو | كلذ سيلف

 امل ؛هب عافتنالا زوج هنأ :دمحم نعو «مركم يمدآ ءزج هنأل ؛ناسنإلا رعشب عافتنالا زوجي الو يأ :هب عافتنالاو
 أ «سجنلاب كريمي ال هنأل ؛لعف امل است ناك ولو هب نوک رعب اوناكف ههباحضآ نيب هرغش مسق ع هنأ نم درو

 (يفاك «حتف «ةيانع) .لبقتسملا يف اذه لثم ىلإ دوعي نأ هاف «كربتلا دصقل هلوب برش نيح ةبيط ابأ نأ ىرت
 لع هنأ دراولا يهنلل ؛رخآ قيرطب وأ سمشلاب اهحالصإ لبق ةتيملا دلج عيب اضيأ رجي ملو يأ :ةتيملا دلجو
 :ةتيملا محلك راصف «ةيلصأ هتساحب نألو ۳۷/۲١[ :قئاقحلا زمر| .اهبصعو اهمظعو اهدلجب عافتنالا نع ىم

 نهدلا عيب زاجو ءامب بوثلا مكح ريغتي الف «ةضراع هتساحن نأل ؛هعيب زوجي ثيح نهدلاو سجنلا بوثلا فالخب

 (حتف) .كدولا فالخب ءلكألا ريغ يف هب عافتنالاو «سجنتملا

 دلج الإ عيبلا لحم وهو اموقتم الام راصف غبدلاب رهط هنأل ؛غبدلا دعب ةتيملا دلج عيب زوجي يأ :عابي هدعبو

 .اضيأ غبدلا دعب زوجي ال امهدنع اهعيب نإف «دمحأو كلامل افالخ ةيحو ريزنخو ناسنإ

 ول يأ ءدماجلا يف هلامعتسا زوجي :هدنعو كلام فالح اندنع غبدلا دعب ةتيملا دلجب عافتنالا زوجي يأ :هب عفتنيو

 عئاملا :اندنعو ءزوجي ال الثم ءاملاك عئاملا يف لمعتسا ول يأ عئاملا نود ءزاح ربلا لثم دماحلا ءيشلا هيف عضو

 (يشحم) [؟0/؟ :قئاقحلا زمر| .اقلطم زوجيو لامعتسالا يف ءاوس دماحلاو
 زوجي ال :يعفاشلا دنعو ءاهلحي ال تامملاو ةايحلا نأل ؛هب عافتنالاو ةتيملا مظع عيب زوجي امك يأ :ةتيملا مظعك

 سجن ةتيملا مظع :كلام دنعو «ةياور يف دمحأ لاق هبو «ةتيملا ءازجأ نم األ ؛ةسجن اهنأل ؛اّي عافتنالا الو ءاهعيب

 مظع عيب اضيأ زوجيو «نسحلاو يعفاشلل افالخ اغوبدم ناك اذإ بلكلا دلح عيب اندنع زوجي كلذكو ءاهرعش نود

 لامعتسا رهظف ؛جاع نم نيراوس نيك ةمطافل ىئرتشا تقع هنأ يور ام :انلو ءدمحمل فالح «نيخيشلا دنع ليفلا

 يراخبلا لاقو «"هرصتخم' يف يحركلا لوق وهو هعيب زاوج ىلع عامجإلا مهضعب ىكح ىح «ريكن ريغ نم هل سانلا
 .جاعلا ةراجتب سأب ال :ميهاربإ نباو نيريس نبا لاق :"هعماج" يف

 «بلعث وأ دسأ وأ بلك نس اهيف ةدالق اهقنع فو تلص ةأرما يف دمحم نع متسر نب ميهاربإ ىورو :"نويعلا" نو
 ‹بصع فرط نسلا نأ ىلع ءانب هل ةراهط ةاكذلا يأ ]۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ةاكذلا اهيلع عقي هنأل ؛ةمات اهتالصف

 رهطي ال هنس نإف يكذ اذإ ريزنخلا فالخب ءرهط ةموسدلا نع الخ اذإ ةتيملا نم هنأل ءالف مظع هنأب لوقلا ىلع امأو
 ناكف «ةقيقح هب عفتني هنأل ؛عابسلا ةلزنمب :امهدنعو «ريزتخلاك هدنع نيعلا سجن هنإف دمحم ًافالخ ليفلا عيب زوجيو
 (حتف) . .ريزنخلا ىوس تاناويحلا عيمج عيمج اذك و زئاج درقلا عيبو «عابسلا رئاسك اعرش هب اعفتنم



 دسافلا عيبلا باب ش ۲44 عويبلا باک

 رو .هسكع اذكو دع هنأ نیت ةمأو «هبهو ليسلاو طقس ولعو ءاهربوو

 لإ ءارش رج م و يأ رهظ يا

 چ

 اضيأ زج ملو يأ ] :طقس ولعو (نيع «ط) .اهرعشب اذكو اضيأ ءايشألا هذمب عافتنالا زوجيو لبإلا يأ :اهربوو
 ناك اذإ يأ «لفسلا دض رسكلاو مضلاب رادلا ولع [(نيع) .لام عيبلا لحمو لام. سيل يلعتلا قح نأل ؛ولع عيب

 ولعلا طقس نإف ءرجي مل ولعلا عضوم ولعلا بحاص عابف لفسلا يقبو ولعلا طقس وأ اطقسف رخآل لفسو دحأل ولع

 «هزارحإ نكمي ام وهو «لاملا عيبلا لحمو «لامه سيل وهو «ريغ ال يلعتلا قح هل نأل ؛عيبلا لطب ضبقلا لبق عيبلا دعب
 ضرألل اعبت هعيب حصي ثيح ءاملا نم يذلا برشلا فالج قبي مل و مئاقلا ءانبلا رابتغاب مادخنالا لبق ةعيب حصي اأو
 مضي اذهو «لام وهو ءاملا نه بيصن هنأل ؛خلب خياشم رايتعا وهو «ةياور يف ادوضقمو ا قافثاب

 (ةياقولا حرش «حتف) ]۳۷/۲ :قئاقحلا زمر| .هتميق نمضي هضرأ لحجر هب ىقس ول ىح «فالتإلاب
 عيب عيب زوجيو ءءاملا هلغشي ام ردق ملعي ال ذإ ؛لوهجم ليسملا نأل ؛هتبه الو ءاملا ليسم عيب زوجي ال يأ :ليسملاو

 ضرألل اعبت رورملا قح عيب حصو «ىمظعلا رادلا باب ضرعب ردقي نيبي مل اذإو ءال وأ دح ءاوس هتبهو قيرطلا
 قوقحلا عيبو «قوقحلا نم قح هنأل ؛زوجي ال :"تادايزلا" ةياور يو «ةعامس نبا ةياور يق هدحوو «عامجإلاب

 (حتف ءئييع) .زوجي ال دارفنالاب

 عيبلا زجي مل ةمأ يه اذإف دبع هنأ ىلع وأ دبع هنأ نيبتف «ةمأ هنأ ىلع اصخش ىرتشا ول يأ :خ2 ! نيبت ةمأو

 «ناويحلا يف فصو ةثونألاو ةروكذلا ذإ ؛فصولا فالتخا هنأل ؛رفز لوق وهو ءزوجي هنأ سايقلاو ءاناسحتسا

 دسفي ال سكعلاب وأ ةجعن وه اذإف الثم اشبك ىرتشا ول هنإف «مئاهبلا يف امك داسفلا ال رايخلا بحوي وهو

 ينب نم ىثنألاو ركذلا نأ :ناسحتسالا هجو «هيف بوغرملا فصولا تاوفل ؛يرتشملل رايخلا تبثي امنإو «عيبلا
 عيبلاك ةراحإلاو «مئاهبلا فالخب «عيبلا حصي الف «ضارغألاو دصاقملا يف توافتلا شحافتل ؛نافلتخم ناسنج مدآ

 (حتف) [ ۳۷/۲ :قئاقحلا زمهر] .ةدسافلا طورشلاب لطبت امف

 ناک ءاوس ءاقلطم نمشلا ل اك عئابلا ضبقي نأ لبق لوألا نمثلا نم لقأب عاب ام ءارش زجي مل يأ :2إ عاب ام ءارشو

 ارتشا ول امك زوجي :يعفاشلا لاقو 5 عاب وأ هسفنب عاب ءاوسو «هل هتداهش حصت ال نم هارش وأ هسفنل هارش

 نب ديز نم تي رتشا نإ :تلاقف ةشئاع ىلع تلحد ةأرما نأ وهو رج ةشئاع لوق :انلو ؛هعاب امت لقأ هتميق بوثب

 سئب :ك ةشئاع تلاقف «لحألا لحم لبق مهرد ةئام تسب هنم اهتعب مث .مهر د ةئام نامتب ءاطعلا ىلإ ةيراج مقرأ

 نع بتي مل نإ 25 هللا لوسر عم هداهجو هجح لطبأ ىلاعت هللا نأ مقرأ نب یز يغلبأ «تیرتشا اه سكب و تيرش ام

 (١۲۷:ةرقبلا) 4 َففلَس ام هلف یهتناف هر 0 ةف وم هاب نمف : ىلاعت هلوق تلتف ا مقرأ نب ديز اهاتاف ءونه

 ارتشا اذإف ءنيعم نمثب ةردقم عيبملا ةيلام نأ ىلع احلطصا امهنألو ءدقعلا داسف ىلع ليلد ديدشلا ديعولا اذهف

 ءابرلا مدعل ؛اعامجإ زوجيف «ةدايزلاب وأ لوألا نمشلا لثع هارتشا اذإ امأو ءابر نوكي ريدقتلا اذه ءاقب عم هنم لقأب
 - .اعامجإ زوجي نمدلا دقن دعب لقألاب ىرتشا ول اذكو «هنامضب لحد دق عيبملاو ؛يرتشملل لصحي انه حبرلا نإف



 دسافلا عيبلا باب ۲۹ ۵ 8 عويبلا باتك

 حرطيو ع نأ ىلع تيزو .هيلإ مض اميف يف حصو ,دقّتلا لبق لقألاب

 «فرظلا نزوب هنع حرطي لاس ا مز اطر نوسخ كراج اک ناك ديع
 يرتشملا: ي تيرلا نع يا

 ا ل رل وقلق اقزلا يل اهلا فاو
 ناعيابتملا يأ

 فسوي وبأ لاقو «هسفنب عئابلا ءارش ةلزنمب بتاكملاو دبعلاو دلاولاو دلولاك هل هتداهش زوجت ال نم ءارشو =

 لقأب هيرتشم ثراو نم ىرتشا ول اذكو «هسفنب هعيبك هعيبو لیکو لا ءارشو «بتاکملاو دبعلا ريغ يف زوجي :دمحمو
 نم وأ هيرتشم نم ءارشلا نوكي نأ زاوحلا مدع طرش مث «ثروملا ماقم ثراولا مايقل ؛رجي مل ثروملا هب ىرتشا ام

 لوألا نما ريغ رغ سمت هاربقلا ااف اج نيذحمم انانمقلا نكي نآو ىلا سولا وأ هل بولا نم ال بقرار

 عئابلا نم هعابف «يرتشملا دي يف اتاذ ع ءيبملا بيعت اذإ امأو «مهاردلا سنج ريناندلاو «لقأ يناثلا نمثلا ناك نإو ءزوحي

 (ةياقن «حتف ءئيع) .لقألاب هؤارش رجيم تاذلا ناصقنب ال رعسلا ريغتب هتميق تصقتتا ولو ءزاج نمشلا نم لقأب
 يرتشملا اهعاب مث ءاهضبقو فلأب ةيراح الغم ىرتشا نأب - ءارلا حقفب - ىرتشملا ىلإ يأ :هيلإ مض اميف حصو

 يف :دسفيو, «عئابلا نم اهرتنشي مل يلا يف عيبلا زاج «لوألا ن رق ا ا نم فلأب اهعم ىرخألا مضو

 وهو «عاب امم لقأب ىرخألل ایرتشم نوكيف هنم اهرتشي مل ىلا ةلباقمي نمثلا ضعب لعجي نأ دبال هنأل ؛ىرخألا

 يضاقلا ىضق ول يح ؛هزاوجب لوقي يعفاشلا ألا نيف ديم هنوكل ءاهيف فيعض هنأل ؛داسفلا عيشي الو ءدساف

 (حتف) [*/7؟ :قئاقحلا زمر] .حص هزاوجب

 عيب زجي مل يأ «ماهإلا نم هيف امل ؛تبثملاب امهنيب لصفي ال نأ يغبني ناكو «يفنملا ىلع فطع رجلاب :خإ تيزو
 ؛فرظلا نزوب هنع حرطي نأ طرش ول امك «زوجيف فرظلا نزو رادقم فرع اذإ الإ هفرظب هنزي نأ ىلع تيز

 هيضتقي يذلا طرشلاب دارملاو ءدّقعلا هيضتقي ال طرش نزولا رادقم ةفرعم نودب حرطلاو «دقعلا تايضتقم هنأل

 يف بحي ال يذلا وه هيضتقي ال ي يذلاو «نمثلا وأ عيبملا ميلست طرشك طرش ريغ نم دقعلاب بجي يذلا وه دقعلا

 (حتف «ييع) .طرشلاب الإ دقعلا
 (ئيع) .فرظلا نزو تيزلا نع حرطي نأ هاضتقم نأل ؛دقعلا هيضتقي طرشلا اذه نأل :لإ طرش ول حصو

 «قزلا يرتشملا درف «قز يف الثم انمث ىرتشا نأب قزلا نزو رادقم يف ناعيابتملا فلتحا ول يأ :قزلا يف افلتخا نإو
 هنأل ؛هنيمي عم يرتشملل لوقلاف «قزلا نييعت يف افلتحا وأ «لاطرأ ةسم ناك وه :عئابلا لاقف ءالثم لاطرأ ةرشع وهو

 نإو «عدوملاك انيمأ وأ بضاقلا# انيس ناک ارس باقل لوق لوقلاه:نكروبقمللا قزل نيت ىف كالعشالا ريقعا نإ

 عئابلاو ةدايزلا ركني هنأل ؛يرتشملا لوق اضيأ لوقلاف «نمفلا يف فالتحالا ىلإ عجارلا عيبملا ردق يف فالتخالا ربتعا

 هبجوي هنأل ؛فلاحتلا بجوي نمثلا يف فالتحالا نأ ىلع ءانب نافلاحتي الو «نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو ءاهيعدي

 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .ةنيبلا عئابلا ىلعو «قزلا يف فالتخالا نمض يف هعوقول يمض وه انههو ادصق ناك اذإ



 دسافلا عيبلا باب ۲۹٦ ع ویبلا باتك

 ةمآ عيب رج ملو يأ E وأ ريدي وأ يرتشملا ققعي نأ ىلع ةماو حص اهعيب وأ رمح ءارشب ايمذ رما ولو
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 لإ نأ ىلع وأ يآ

 عم رمآلا اذه مضااهعيو ارفاق لكوف هع ملا ناب اهعيي رآ رك ارتب ابذ لسم رغ م يآ :ايعف رهأ قلو
 عم هدنع زوجي ديص عيبب الح مرح رمأ ول اذك و «ةفينح ىبأ دنع نمثلاب قدصتي نأ ةيلغ بو :ميرحتلا ةهارك

 ورعب ايسوحم ملسملا ليكوتك هريغ هيلري الف هسفني هيلي ال لكوملا تأل !لظاي يأ صب ل ::ًالاقو «ةهاركلا
 ربجعملا نأ :ةلو :ةسفتب هرشاب ةنأك راضف لك ولا ىلإ لقتني ليكولل تبقي ام نآلو ءاعامجإ زوجي ال هنإف ؟ةيس وح

 يهو «لكو ملا ةيلهأو كلذ ينارصنللو «هب رومأملا ف فرصتلا ةيلهأ يهو «ليكو لا ةيلهأ :ناتيلهأ بابلا اذه يف

 ببسب عنتمي الف ؛مزاللا نع مورلملا كاكفنا مزلي الفل ؛دقعلل امكح كلذ لكومللو «هل مكحلا توبث ةيلهأ

 ؛ريزنخ وأ رمح نع تامو يمذلا هثروم ملسأ اذإ اثرإ ملسملل رمخللا كلم توبث ةحض ىلإ ئرت الآ ؛مالسإلا
 .اقافثا ملسملا هالومل اهيف كلملا تبن اړخ قرثشا 5إ يذلا هلك وذاملا دبعلا اذكو

 هيلي ال لكوملا" :امطوقو يوسي ريوس ناك نإو اهلی اكس لكوملا اهلج رمخلا عاربشب ليكوعلا ف مث
 ره غيبي 5 رمأي نأ يضاقلل نأبو :ةسفنل هءارش كلمي ال هنيعب ءىش ءارشب ليكولا نأب ضوقنم "هريغ هيلوي الف

 ارا

0 

 هكلمي مل نإو هرم عيبب ايمذ لكوي نأ كلمي املسم ناك اذإ يمذلا يصو نأبو ءاهعيب كلمي مل نإو «يمذ اهكرت

 ريفس ليكولاو ؛لكوملا ىلإ عحرت حاكنلا يف دقعلا قوقح نأب عوفدم يسوحما جيوزت ىلع سايقلاو «يصولا
 (ةيانع «حتف «ئييع) .لك وملا ىلإ اقام نوكيف «هنع ربعمو

 سيل نكل ؛طرشو عيب نع ةنلع هيهنل ؛طرشلا ببسب دقعلا يف عقاولا داسفلا يف عورش :خلإ قتعي نأ ىلع ةمأو
 «نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيف ناك و «فراعتي الو ءهمثالي الو ءدقعلا هيضتقي ال نأ دبال لب ؛عيبلا دسفي طرش لك

 ام هعباوتو قتعلا طارتشاف اذه فرع اذإو .هزاوجب عرشلا دري ملو «قاقحتسالا لهأ نم وهو هيلع دوقعملل وأ
 عيب نع تاء هيهنل ؛يرتشملا اهقتعي نأ ىلع ةمأ عيب زجي مل :لاق اذهو «هيلع دوقعملل ةعفنم هيفو ؛دقعلا هيضتقي ال

 .اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةفينح وبأ هاور ءطرشو

 عيبي نأ :ةمسنلا عيب ريسفتو ءاياصولا يف فراعتم ةمسنلا عيب نأل ؛قاتعإلا طرشب عيبلا زوجي :يعفاشلا لاقو

 هيضتقي ال طرشلا اذه نأ :انلو ؛دمحأو كلام لاق هبو «ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو هقتعي هنأ فرعي نمم دبعلا

 داليتسالاو ريبدتلا طارتشاك «هل دسفم هيف هلثكم طارتشاف :اقيغم افرض ال اق کالا أ يضتقي لب «دقعلا

 وهو «(بجي ال :الاقو «نمللا هيلع بجيو.«ةفينح يأ دنغ اناسحتسا قاتعإلا زاح يرتشملا هقتعأ ولو ءةباتكلاو

 لوق يف الإ لكلا يف حص :ةثالثلا دنعو ءانيور امل ؛طورشلا هذمب عيبلا اضيأ جي مل يأ :خ! ربدي وأ .سايقلا

 (حتف) [59/؟ :قئاقحلا زمر].ةياور يف دمحأو يعفاشلا



 دسافلا عيبلا باب ١ عويبلا باتك

 يرتش | ضرقي وأ کو أ ىلع اراعرلا لره علابلا مديختسي رثأ اهلخ لإ وأ
 + ارهش او علال اراد عاب وأ يأ

 07 عئابلا هعطقي نأ ىلع بوثو ا لإ هُملسي هل وأ هل ىدهي وأ ءامهرد
 خإ نأ طرش ىلع يأ 1 نيرهش و وأ الم رهش ىل 7 ةيده عئابلل يأ

 aE واب عدو REO طا لاقل aS EREN RAS . مقر قي وأ وتا نا ىلع لعن عيب حصو ءاصيمق
 هيوسي و عئابلا هعطقي يأ

 ةمأ عيب وأ :ريدقتلا نوكي نأ فطعلا ىضتقم نأل ؛حماست ةرابعلا ينو ءاهلم الإ ةمألا عيب جج م يأ :اهله الإ وأ

 ؛هؤانثتسا حصي ال دقعلاب هدارقإ حصي ال اه نأ :لمحلا عيب زاوج مدع هجوو E ءاهلمح ئئتسي نأ ىلع

 .لطبي عيبلاو «عئابلل عفن : هيفو ادساف اطرش يقب حضي م اذإو «هؤانتسا اذكف «عيبلاب هدارفإ زوجي ال لمحلاو

 ةباتكلاو ةراجإلاو عيبلاك ءانثتسالاو دقعلا هيف دسفي :لوألا :بتارم ثالث ىلع دوقعلا يف لمحلا ءانثتسا مث

 لطبي الف دمع مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو ةقدصلاو ةبهاك لطاب ءاشتسالاو ءزئاج هيف دقعلا :يىناثلاو .نهرلاو

 ‹ةيصولا وهو ءانثتسالاو دقعلا هيف زوجي :ثلاثلاو .دوقعلا هذه يف مألل اعيباق ليدل نوكيو ءءانشتسالا لطبيو دقعلا

 ؛ثاريملا تحخأ ةيصولا نأل ؛حص رخآلا اهلمحب ىصوأ ول اذكو «حص اهلم الإ ناسنإل هتيراجب ىصوأ ول ىح

 (حتف) 5٠[ 089/5 :قئاقحلا زمر] .ةيصولا اذكف «هيف يرجي ثاريملاو
 طرش هنأل ؛جي مل عئابلا نكسي نأ ىلع اراد وأ «عئابلا مدختسي نأ ىلع ادبع عاب ول يأ :عئابلا مدختسي وأ
 يف ةراحإ نوكي نمثلا نم ءىش امهلباقي ول نكسلاو ةمدخلا نأل ؛نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو ءدقعلا هيضتقي ال

 اضيأ ىمنو اا وين هس اول «عيبلا يف ةراعإ نوكي ءيش امهلباقي ال ناك ولو «عيبلا

 (نيع) .ضرقي نأ ىلع ائيش عاب وأ يأ :خلإ ضرقي وأ (يرهوح ءيع) امف دقعلا ري علف هظرشو خي نع
 (ينيع) .يرتشملا يدهي نأ ىلع اعيش عاب وأ يأ :هل ىدهي وأ
 ىه النفع هنأل ؛يرتشملل :اضيمق .بوث عيب ًاضيأ رجب ملو يأ :بوثو .عيبملا ملسي ال نأ ىلع يأ :هملسي ال

 امهنم دحاو لك تردق اذإ ء«لعنلاب لعنلا توذح نم :إ عيب حصو (ئييع) .ةدحاو ةقفص يف نيتقفص نع

 بوصنملا ريمضلا "هكر شيو" :هلوقو .هيلإ لوؤي ام مساب ءيشلا ةيمست نم «مرصلا لعنلاب دارأو «هبحاص ىلع
 يذلا اهريس وهو لعنلا ىلع كارشلا عضو قم ارا نوم وقار مادختسالا قيرط ىلع يقيقحلا ئعملاب لعنلل

 هب سانلا لماعت :ناسحتسالا هحو «دقعلا هيضتقي ال اطرش هيف نأل ؛سايقلا وهو ءزوجي ال :رفز لاقو «مدقلا رهظ

 كالهتسا ىلع ةراجإ تناك نإو «ماجحلاو رئظلاو غابصلا راجيتساو عانصتسالا زوجي اذهلو ءريكن ريغ نم
 */1١[ :قئاقحلا زمر] .نايعألا

 للعم ثيدحلا نإ :تلق ؟هيلع مكاحب سيل فراعتملا لماعتلاو ثيدحلاب تباث عيبل ادسفم طرشلا نوك :ليق نإف

 اقفاوم ناكف «عازنلا عطقي فرعلاو «ةعزانملا عطق وهو ءهب دصق يذلا نم دقعلل جرخملا ةعزانملا ىلإ ءاضفإلاب

 (ىبلج «حتف «ئييع) .ثيدحلا نعمل



 دسافلا عيبلا باب ۲۹۸ عويبلا بابك

 نادقاعلا ردي مل نإ دوهيلا رطفو ىراصنلا مهوصو و كاسا زورينلا ىلإ عيبلا ال
 مهريجفو خِإ عوض ىلإو يأ لحوم نمثب حصي ال يأ

 TTT لفك ولو ,فاطقلاو ةسايدلاو ااو ع اجلا مودف ىلإ و كلذ

 لجأ 5 «لاجألا هذه نع اقلط 2 حاب ولو ةع :انملا ىلإ ةو م يهز ؛لحألا ةلاهج عيبلا داسف خا عيبلا ال ا

 ق «تابرعم ام و : ىيعلا لاق .دقعلا بلص ىف ناك ام دسفملاو يدلل الحا هن وكل ؛دسفي م اهيلإ نّمثلا
 ا تأ

 ا

 .فيرخلا فرط يق موي لوأ وه :يناثلاو ؛عيبرلا فرط يق موي لوأ
 يددعتم وهو «ءاشا نوک يملا 5 :ناججرهملاو دام یر ورق نم م ويلا ل وأ e رايشوك خيرات" يف لاقو

 لق

 وه :لوألا ءناكرهمو زورون

 «هنم نيرشعلاو يداحلا مويلا وهو ةصاخلا ناحرهمو «ملقلا هامرهم نم رشع سداسلا مويلا وهو «ةماعلا ناجرهم

 ةبس نيس لا دبع ل الجر نإ :لاق ل کلا صفح نأ نع نکو ؛"كاحضلاب ةوديزكا رفظ عريلا كلك قو

 (حتف) [4 ٠/7 :قئاقحلا زمر].رفك دقف «مويلا كلذ ميظعت هب ديري ةضيب نيك رشملا ضعب ىلإ ىدهأو

 ىلإو يأ :ناجرهملاو (ييع ءط) .لمحلا جرب يف سمشلا لوزن نم موي لوأ وهو ءزورون برعم :زورينلا ىلإ

 (ييع «ط) .نازيملا جرب يف سمشلا لوزن نم موي لوأ وهو «ناگ ر هم برعم وهو «ناحرهم
 دوهيلا رطف ىلإو ؛ههرطفو ىراضنلا موص لل ا نينا ليحأتب عيبلا حصي ال نعملاو :خلإ ىراصنلا موصو

 كلذ نادقاعتملا ملع اذإ ىح «ةعزانملا ىلإ يضفتف «ةلوهجج لاحآلا هذه نأل ؛امهتدحأ ركذب ىفتكاف مهموصو

 راتخملا بهذملا وهو «حیحص لوق وهو «زاح مهموص | يف اوعرش ام دعب ىراصنلا رطف ىلإ عاب اذإ : :ليقو «زاج

 ؛ذئنيح ةلاهح الف ءاموي نوسمح يهو a :قئاقحلا زمر] .ةمولعم يهو «مايألاب مهموص ةدم نأل ؛اندنع

 ملعب ةسراممو نظب الإ نيعتي ال «مولعم ريغ زورينلاو ءاموي نيسمح دعب نوديعيو زورين نم موصلا نوؤدتببي مهنأل

 (حتف) .مهسكعب دوهيلاو «مولعم مهعرطن مونت مهو نج امأ «موجنلا

 ئرقو ءعرزلا عطق وهو ءاهرسك و ءاحلا حتفب :داصحلاو .جاحلا م مودق ىلإ الجؤم اضيأ حصي الو , يأ :مودق ىلإو

 ذاذجلا ىلإو «فوصلا زج وهو «زازجلا ىلإ زوجي ال اذك و (41١:ماعنألا) :©هداصح و هک اول اوه :ىلاعت هلوق ءاممب

 نأل ؛لحألا ةلاهج :زاوحلا مدع هجو «ةلحنلاب صاح ةلمهملا لادلابو «رامثلا عطق وهو - ةمجعملا لاذلاو ميحلاب -

 (ييع) .باودلا مئاوقب عرزلا أطوي نأ يهو «ةسايدلا ىلإو يأ :ةسايدلاو [ 4٠/7 :قئاقحلا ما مدقتي اذه
 (حارص ؛ئيع) .مركلا ن رم بنعلا عطق ءاهرسك و فاقلا حتفب وهو «فاطقلا ىلإو يأ :فاطقلاو

 نأب نيدلا لصأ يف لمحتت اهأ ىرت الأ اعرق اهنوكل ؛ةلافكلا يف ةلمتحم يهو «ةريسي ةلاهج 5 :خإ لفك ولو

 عيبلا امأ .رطملا ءيحبو «حيرلا بوبه ىل إ ةلافكلاك ةشحافلا فالخب «ىلوأ هفصو يفف «نالف ىلع باذ ام ل افكي

 ؛ةريسي تناك نإو ءالصأ ةلاهخلا هيف لمتحت الف «ةقياضملا ىلع هانبه نوكيف «لاملاب لاملا ةلدابمو «ةضواعمف

 فاالتخالا ناك ولو «ريخأتلاو ميدقتلا يف فالتحالا اهيف ناك ام يه ةريسيلا نأ :ةشحافلاو ةريسيلا نيب قرفلاو

 (حتف «ييع) .ةشحاف تناك حيرلا بوبهك 9 32



 دسافلا عيبلا باب Ek عويبلا باك

 رح 0 هنا نو حص هل ولح لبق لجألا طقسأ نإو ءحص تاقوألا هذه ىلإ
 ةروك ذملا ةروصلا ف يرتشلا اهيلإ نمدلا ريخعأت زوج ال لا

 59 ويدعو دبع ني ج زو ءامهيف عببلا لطب ةعيمو هك ب الو «كبع و
 ما نيب عمجو يأ دلو مآ وأ ب بتاكم وأ عيبلا يف يأ ّخإ ةاش نيب عمجو

 .كلملاو هدبعو نقلا يف حص فقوو كلمو «هريع دبع و
 عيبلا لإ كلم نيب عمج يأ

 نأ لبق نعي «تاقوألا هذه ققحت لبق لحألا فرتشملا طقسأ مث «لاجآلا هله ىلإ عاب ول يأ :لجألا طقسأ إو

 لومحم وهو «طاقسإإلاب عفترا دق داسفلا ببس نأل ؛عيبلا حص «جاحلا مودق لبقو هريغو داصحلا يف سانلا ذحخأي

 بوبهك ةشحاف ةلاهجل ؛اقافتا ازئاج بلقني الو ءداسفلا دكأت طاقسإلا لبق اقرفت ول ىح «قارتفالا لبق ام ىلع

 1 .لجألا لطبأ ا بلقني الف ءرطملا ءيحم و حيرلا

 عيب نع دئازلا مهردلا ظقسأ ادا اهك «كسشملا طاقساپ احيحص بلقني “اف ءادذساف دعنا هن ؛حصي ذيأ ار ر لاقو

 دسفملا نأ :انلو «ةثئالثلا تلاق هبو «ءلحألا طقسأ مث مايأ ةرشع ا ةأرما جوزت اذإ امك و «نيمعردلاب مقربا

 لبقو «ةعزانملا ىلإ يضفي هنأ رابتعاب هداسف نأل ؛حيحصلا وهو ءازئاج ناك هنأ نيبت طاقسإلابف 8 داقعلا
 «نيضوعلا .دجأ ىف هنأل ؛دقعلا بلص يق ةيف داسفلا نال ؛دئازلا مهردلا فالخب «دسفي الف ةعزانم ال هئيحب

 (حتف (نييع) .رخخا ا سسلقتي دي دقعلاو قعتملا وهو ,حاكنلا ريغ دبع هنأ ؛حاكنلا 2 لحألا فال ۾

 مسي م وأ اتمت اهتم كحاو لكل ىع ءاوس ءاقلطم ةتيملاو ةيك ذلا ةاشلاو .كبعلاو را قا يأ :امهيف عيبلا لطب

 نأ : ةدنع نالطبلا هكحجو :ةيك كلا ةاشلاو دبعلا يف حص ان امهنم دحاو لكل ىم نإ :امهدنعو : ةقينح يبأ دنع

 دبعلا يف دقعلا زاوجب اطرش ةتيملاو رحلا يف دقعلا نوكيف «ةيلاملا وهو ءهطرش مدعل ؛دقعلا يف نالحدي ال ةتيملاو رخلا

 فالخب ءدسفملا ردقب داسفلا ردقيف «نيتقفص اراص امهنمث نيب اذإ هنأل ؛ىمس نإ حصي :امهدنعو «لطبيف «ةيكذلاو

 رجال وهو تلا ةا اس ىق أل اه داو لكل مسيل الام

 اهتدنع ددعتت ةقفصلا نأ :فقالخلا ئعمو «لطبیف داسفلا و ةحصلاب اهقص ۾ نكمي الف «ةدحتم ةقفصلا نأ :هلو

 يف دمحأو ءدحاو لوق يف يعفاشلا لاق هبو «ىرحألا ىلإ امهدحأ نم داسفلا يرسي الف «نمثلا ليصفت درجمت
 (حتف «ييع) .نمثلا ليصفت عم عيبلا ظفل رركت نم ةقفصلا ددعتل دبال :هدنعو «ةياور

 وأ «هريغ دبعو هدبع نيب عمج وأ ءربدمو دبع نيب عيبلا يف عمج ول يأ يتم شن وافل هيف جا نقلا ف وا

 يف حصو «هريغ دبعو هدبع نيب عمج اميفو «ربدملاو دبعل | نيب عمج اميف دبعلا يف عيبلا حص ‹فقوو كلم نيب عمج

 امل كلذ ةدارم ناك ول.ذإ ؛ذوفنلا لودب داقعناإلا اب ذوفنلا ةحصلا نم دارملاو ‹فقوو كلم نيب عمج اميف كلملا

 ذإ ؛"كلملاو دبعلا ف حص" :لوقي نأ رهظألا ناكو «فوقوم ريغلا دبع عيب ذإ ؛كلملاو دبعلاو نقلا ىلع راصتقالا حص

 - ؛كلذ روصتي الو ,عومجملا دقعلا لحم نأل ؛لكلا يف حصي ال :رفز لاقو «باتكلا يف نقلا ظفلل ركذ ال
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 : ١
 دسافلا عيبلا ماكتحأ نایب ف

 2ظ01 لام هيضرغ نم لک ر ؛عئابلا رمأب دسافلا عيبلا يف ّعيبملا يرتش ١. ضبق اذإو

 نشف ءلالا قا دقعلا ةئععل اطر هيف دقعلا لوبق لعج دقو «بتاكملاو دلولا ماك هوحنو ربدملا يف ةيلخا ءافتنال =

 تحت لحدي هوو ربدملا نأ ؟نيمثلا لصفي م ادإ :امشو ءاقلطم ةفينح e نيلصفلا نيب ق او «لوألا لصفلاك

 هوو رحلا لوألا لصفلا 7 «دسفم ريع وش ۾ «ءاقبلا ةلاح امهيلع نمشلا مسقيف ةقح ف عيبلا ضقني مث (عيبلا

 ؛دقعلا دنع نمشلا ةلاهجل ؛زوجي الف ءادتبا ةصحلاب اعيب ناكل «هيلإ مض اميف عيبلا زاج ولو ٠ الا قف لس ان

 طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأل ؛ةلمج امهيلع دقعف «ةمرحلا اهيلإ مض اذإ اميف ةللخلا حاكن زوجي ثيح حاكنلا فالخب

 ول يضاقلا نأ :عيبلا يف لحدي ريغلا دبعو بتاكملاو دلولا مأو ربدملا نأ ىلع ليلدلاو ءرهملا ةلاهجي الو «ةدسافلا

 امنإو «هالوم ةزاجإب ريغلا دبع يقو «حصألا يف هاضرب ذفني بتاكملا فو «ذفني دلولا مأو ربدملا عيب زاوجب ىضق
 ہهسفنأ مهقاقحتسال ؛لؤحدلا دعب دقعلا نم نوجرخي

 ولامك راصف «فقولا ىلع دقعني ال عيبلا نأل ؛كلملا يف دسفي :ةياور يف ءناتياور هيفف :شفقولاو كلملا يف امأو

 ع ابي الل هنأ ريغ ؛لاومألا عافتنا هب عفتني اذهو «لام فقولا نأل ؛كلملا يف زوج هنأ حصألاو «دبعو رح نيب عمج

 ديقو «هوحنو ربدملاك هيلإ مض اميف دقعلا داسف بحوي ال كلذو ءافيعض داسفلا راصف «هب ءارقفلا قح قلعت لحأل

 ET ؛هيلإ مض اميف عيبلا لطبيف «لامت. ل 5 | رماعلا دحسلملا نا ؛كلملا ىلإ دجسملا مض ولامع ز زارتحالل فقولاب

 دجاسملاو رباقملا نأل ؛كلملا يف ةحصلا حصألا ءدحاسملاو رباقملا نم اهيف اما حسي مو ةيرق عاب ول : طيحلا

 (يناك (حتف («ئييع) .لكلا ٤ لطبيف علاملا ريغ و لاملا دقعلا ف عمج ةنأل ؛حصي 3 :ليقو ؛ةداع ئشتسم

 امو عويبلا نم هركي اميف ۾ «عيبملاو نمثلا 8 يرتشملاو عئابلا تافرصتو دسافلا عيبلا ماكحأ ايب هيف ۾ : لصف

 دي يف عيبملا كله نإ هنأ :لطابلا عيبلا مكح «رثوملا عبتيف هرثأ ءىشلا مكحو ٤١/١[ :قئاقحلا زمر] .هركي ال
 هراتحخاو ؛لثملا وأ ةميقلاب انومضم :ضعبلا دنعو «يرتشملا ىلع نامض الف «ةنامأ كلهي :ضعبلا دنعف يرتشملا

 ؛بصغلا هباشف هسفنل هضبق هنوكل ؛حيحصلا وه هنأ :ةيتقلا فو ءةئالثلا ةمئألا لوق وهو هريغو يسحرسلا

 (حتف «ييع) .ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم الاح ندأ نوكي ال هنألو
 (ٰییع «ط) .ضبقلاب كلملا ديفي ال هنإف لطابلا عيب نع هب زرتحاو ريرنخلاو رمخ اب عيبلاك :دسافلا عيبلا

 (ييع «ط) .الصأ كلملا ديفي ال نذإلا ريغب ضبقلا نأل ؛ةلالد وأ احيرص هنذإب يأ :عئابلا رمأب

 كاللا ديفي الل عيبلا لطب لام ريغ امهدحأ ناك ولف :لام (ئيع) .عيبملاو نمشلا امهو عيبلا يضوع يآ :هيض وع
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 : ف a د ف ك
 ا بهي وأ «يرتشملا عيبي نأ الإ .هخسف امهنم لكلو «هتميقب عيبملا كلم

 يرتشملا ضبق اذإ يأ [(سم «ْييع) .لاثمألا تاوذ يف هلثعو «ميقلا تاوذ ف ضبقلا موي] :هتميقب عيبملا كلم
 NAY 59 :هلوقب ديقف «هتميقب عيبملا كلم ءلام نيضوعلا نم لكو «عئابلا رمأب دسافلا عيبلا يف عيبملا

 ولو كلملا ديفي ال هنإف ءلطابلا نع زارتحالل ؛"دسافلا عيبلا"ب ديقو «ضبقلا نودب دسافلا عيبلا يق تبي ال

 ؛"عئابلا رمأب" :هلوقب ديقو «دقعلا هيضتقي ال طرشب وأ ءريزنخلاو رمخلاب عيبلاك دسافلا عيبلاو «ضبقلا هب لصتا

 امم عيبملا ناكو «هدعب وأ «قارتفالا لبق ناك نأب احيرض رمألا ناك ءاوس كلملا ديفي ال هرمأ نودب ضبق ول هنأل

 .هكلمي مل هترضحب نكي مل نإف «عئابلا ةرضحب دقعلا بيقع هضبقي نأ وهو ؛ةلالد رمألا ناك وأ «ضبقلاب كلم

 اة كلما ديفي هنإف حيرصلا فالخب

 «كلملا تبث ال ءرحلاو مدلاو ةتيملاك الام نيض وعلا دحأ نك کی م نإ هنأل ؛"لام يضر نيف لکو :هلوقب ديق و

 ةياور وهو «نمضي :ةثالثلا دنعو «ضباقلا ىلع نامض ال كله ول ىح «هدي يف ةنامأ عيبملاو .الطاب عيبلا 1-3

 ؛فلتلا موي ةميق ربتعي :دمحم دنعو «هنامض يف لخد ضبقلاب عيبملا نأل ؛ضبقلا موي ةميقلا يف ربتعملاو ءانباحصأ ن
 ؛نيعمو ةروص هل الثم هنوكل ؛لدغأ وه ذإ ؛ةلثمي هكلم ايلتم ناك نإو ءايميق عيبملا ناك اذإ اذهو «هيلع ررقتي هب 4

 هيلع عئابلا طيلست مكحب ةصاخ فرصتلا اهيف كلب امنإو «نيعلا كلمي ال :قارع خياشم لاقو «حصألا وهو

 خسني يهنلا نألو .كلملا ةمعن هب لانت الف ءروظحم هنأل ؛هضبق نإو فرصتلا الو نيعلا كلعب ال :يعفاشلا لاقو

 هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ :انلو «ةتيملاب عيبلاك راصو «ضبقلا لبق هديفي ال اذهو ءامهنيب فانتل ةيعورشملا

 هب لصتا ام روظحملا امنإ «كلملا ةمعن لانت هبو «عورشم عيبلا سفنف «هداقعناب لوقلا بجوف «هلحم ىلإ افاضم
 (ةيانع «حتف «ييع).نكر لا مدعناف «لامب تسيل ةتيملاو ءداسفلا ريرقت رادم ضبقلا لبق كلملا توبث مدعو ءافصو
 ف لغ ي ولا فاسأل عفر نقيقلا ليغ هعسف ایر داو لاک یکی نبا :هخسف امهنم لكلو

 يأ رخآلا نم رضحمب خسفيف ءءاضقلا طرتشي الو «هفلخي هثراوو (۷:ءارسإلا) هكاَهَلف اشسا نو :ىلاعت هلوق يف

 ناك نإف «ضبقلا دعب امأو «هملع نودب مزلي الف «هبحاص ىلع خسفلا مازلإ خسفلا يف نأل ؛ال مأ يضر «هملعب
 .داسفلا ةوقل ؛دقعلا خسف نم ليبس امهنم لكل كلذكف «ريزنح وأ رمخب ادبع عاب نأب دقعلا بلص يف داسفلا

 دمحم دنع رخآلا نود طرشلا ةعفنم هل نمل 4 قحف «لوهجج لجأ ىلإ عاب نأب دئاز طرشب ناك نإو

 (حتف «ئييع) ٠ لكلا يف هبحاص ملعب هخسف امهنم لكل :امهدنعو

 يلا تافرصتلا يف عورش [(ييع ءط) .خسفلا لبق دسافلا عيبلاب هارتشا يذلا ءيشلا] :يرتشملا عيبي نأ الإ

 عنتميف «خسفلا لبق دسافلا عيبلاب هارتشا يذلا عيبملا يرتشملا عيبي نأ :اهنمف «ةيلوقلا تافرصتلا مدقو «خسفلا عنمت

 :دويقب ديقم هنكل :هتجاحل مدقم دبعلا قحو «ع رشلا قحل لوألا ضقنو «يفاثلاب دبعلا قح قلعتل ؛هعيب دعب خسفلا
 = .خسفلا عنب ۾ ادشاف كاك ولف ا يناثلا عيبلا نوكي نأ :يباثلا .طرش رايح هيف نوكي ال نأ :لوألا
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 عايل باطو نم نمشلا ذحخأي ىتح «عئابلا نع عيبما عني نأ و « يسب وأ ررحي وأ

 لح يرتشملا ي بتئاكي اکی وأ ريدك و عيبملا دبعلا

 «هايإ اهاضقف ءمهارد رخآ اع یعآا "2 ؛یرتشملل ال حب

 يعدملا مهاردلا يأ رخخآ ضخش يأ صخش نيعتي عيبه يف حبر اه ت 7

 نأب هملسيو عيبملا يرتشملا بهي نأ :اهنمو «لوألل ضقت ناك بم هعاب ولف ماب رغ عم نوكي نأ کلا

 لثمو «ررحي نأ :اهنمو «عيبلاب ريغلا قح قلعتل ؛هنهر وأ هب قدصت ول كلذكو «لحرل هبهوف ءالثم ادبع ناك

 .داليتسالاو ةباتكلاو «ريبدتلا نم هعباوت ريرحتلا
 لبقي افرضت ناك ءاوس «دادرتسالا يف عئابلا قح اه عطقني «هيف ةذفان اهلك يرتشملا تافرضت نأ :لصاخلاو

 حاكنلاو «رذع ءارشلا داسفو «رذعلاب خسفت فيعض دقع ةراحإلا نأل ؛حاكنلاو ةراحإلا الإ هلبقي الوأ خسفلا

 ؛كلذك خسفلاو «ةبقرلا كلم ىلع دري عيبلاو «ةعفنملا ىلع هدوروب ةراجإلاب اهبش هل نأل ؛عيبلا خسف عني ال

 فو «لاح ىلع حاكنلا نوكيو ؛عئابلا ىلع دريو «خسفيف «ةبقرلا ىلع خسفلا عنمي ال «ةعفنملاب جوزلا قح قلعتف
 (ةيانع .حتف «نيع) .دادرتسالا قح صفي تافرصتلا نم امهادع ام

 نم دارتس الا قح عنمي اميف ع ع ورش [(ئيغ) يصل مع كوريا ge يف رو ةا نزا

 قح عطقنيو اهتميق هيلع ادام اهلا و ادساف ءارش اهارتشا راد ف يرتشملا نيب ول يأ «ةيسحلا لاعفألا

 قح نأل ؛اهبحاص ىلع رادلا دريو ءانبلا علقي لب «دادرتسالا قح عطقني ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع دادرتسالا

 قح «عئابلا قح فالخب ثروي الو ءريخأتلاب لطبيو ءءاضقلا ىلإ هيف جاتحي هنأل ؛عئابلا قح نم فعضأ عيفشلا

 هب دصقي امث وهو «عئابلا طلستب لصح ءانبلا نأ :هلو ءىلوأ عئابلا قحف «ءانبلاب لطبي ال هفعض عم ةعفشلا

 عيب طقسي ال اذهو «طيلستلا هنم دجوي مل هنأل ؛عيفشلا قح فالخب «عيبلاك دادرتسالا يف هقح عطقنيف «ماودلا

 لب «دادرتسالا قح عطقني ال ةئالثلا ةمئألا لصأ ىلعو «سرغلا فالخلا اذه ىلعو «هئانبب اذكف «هتبهو يرتشملا

 (حتف «ٰييع) .تافرصتلا هذي عئابلا درتسي

 ةراجإلا اذه ىلعو «نيضوعلا ضبق دعب اخسافت اذإ زئاجلاب دسافلل ارابتعا خسفلا دعب :خلإ عيبملا عنمب نأ هلو

 مدقيو نيعلا نم هدي يف ام قحأ نقرملاو رجأتسملاو يرتشملاف نهارلا وأ رجؤملا وأ عئابلا تام نإو ؛نادسافلا نهرلاو

 نم يأ «"هنم نمثلا ذخأي يح" :هلوقو .ءامرغللف لضف امف نيدلا ردقب نومضم نهرلا نأ الإ ؛هئامرغو هزيهحت ىلع

 وهو دسافلا عيبلا 5 مهاردلا نيعتل ؛ةتيع لیا امئاق ناك نإف «نهرلاک هب و ريصيف «هب لباقم عيبملا نأ ؛عئابلا

 (حتف) [41/7 :قئاقحلا زمر] .هلثم ذخأ اكلهتسم ناك نإو ءبصغلا ةلزنمب هنأل ؛حصألا
 لح ءامهنم دحاو لك حبرو «ريناندلاو مهاردلاك نيعتي مل اع نييعتلاب نيعتي ائيش ىرتشا ول يأ :خلإ عئابلل باطو

 قلعتي الو هيف ثبخلا نكمتيف نيعتي امت قلعتي دقعلا نأل ؛عيبملا يق حبر ام يرتشملل لحي ملو ءنمثلا يف حبر ام عئابلل

 = ثبخلا يق اذهو «هب قدصتلا بجي الف هيف ثبخلا نكمتي الف «ةمذلا يف هلثم بجي لب «نيعتي ال ام. ىاثلا دقعلا



 عويبلا نم هركي ام ۴ عويبلا باتك

 FFT اقداصت مث
 هيلع ىعدملا هيلع ىعدملاو يعدملا

 لصف
 SEE DURE EEN ةزةزةزةزة ةزةزةزةزةزةزةزة ية ةظة .ةريغ موس ىلع موّسلاو شجنلا هركو

 ا + نع اهيرحت يأ

rTلمشي هنإف «نمتؤملا اهيف ناح اذإ تانامألاو بوصغملاك كلملا مدعل ثبخلا ناك نإو  

 قدصت حبرو دقنلا وأ ضرعلا ف فرصت اذإ بصاغلاو عدوملاك «دمخمو ةفينح يبأ دنع نيعتي ال امو نيعتي ام

 (حتف «نييع) .امهدنع حبرلا

 ىعدا ول يأ :هحبر هل باط (نييع) .يعدملا ىلإ اهادأ يلا مهاردلا كلت نم «هيلع ىعدملا ىلع يأ :هيلع ءيش ال

 مث «حبرو هيف ضباقلا يعدملا فرصتو «يعدملا ىلإ لاملا هيلع ىعدملا ىضقف ءالام رخأ صخش ىلع صخش

 «هكلمف الوأ امهقداصتب بجو نيدلا ذإ ؛كلملا داسفل ثبخلا نأل ؛حبر ام يعدملل لح «هيلع نيد ال هنأ اقداصت

 مث يرتشملا هقتعأف ةيراجب ادبع عاب ول هنأ ىرت الأ «كولمم قحتسملا لدبو «هيلع نيد ال هنأ قداصتلاب رهظ مث

 (حتف ؛ئيع) .لطبل كولم هنأ الولو «دبعلا يف قت ۷ا تعا
 رخآلا كاريل ؛اهءارش ديرت ال تنأو اهنمث نم ديزأب ةعلسلا ماتست نأ وهو ميجلا نوكسبو نيتحتفب] :شجنلا

 داسف يف هنم الاح ىفوأ هنأل ؛هرحخأو «ةيعرحت عضاوملا هذه يف ةهاركلا نوكل ؛دسافلاب هقحلأ [(سم) .هيف عقيف
 اذإ ام ىلع لومحم هتهاركو ءاحيحص ناكف ةحصلا طئارش يف الو دقعلا بلص يف ال نعمل هيف داسفلا نأل ؛دقعلا

 .اهتميق غلبت نأ ىلإ ديزي نأب سأب ال صقن اع اهبلط نإف اهتميقب اهبلطي بلاطلا ناك

 ملسمو يراخبلا هاور «'اوشحانتي نأو «يدابلل رضاحلا عيبي نأ ىف ع هنأ" :هذ ةريره وبأ ىور ام هتهارك هحوو
 حيبق عادخلاو «عادخ وهو «نمثلا نم ديزأب هيف لحر عاقيإل ببس كلذ نألو ٤٤/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحأو

 (ةيانع «حتف) اهو س ناك «عيبلا اذه رواج

 ملسمو يراخبلا هاور «'هريغ موس ىلع موسي الو «هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال" :#ك#ع هلوقل :خإ موسلاو
 حنج اذإ هركي امنإو «ريفنتلا ةدايزل لب اديق سيل ثيدحلا يف خألا ركذو ءانمأتسم وأ ايمذ ريغلا ناك نإو .دمحأو

 هيزعشي نأ ةريغل ساب الف هب ضرب مو ةدبلق جسم م اذإ امأ «يرتشملا هام يذلا نمثلاب عيبلا ىلإ عئابلا بلق

 "ديزي ن م غيب اسلخو احق خ اب الع هنإ" :قذ سنا لاق دقو ءهب سأب الو "ديزي نم عيب" اذه نأل ؛هنم ديزأب

 (حتف) [4 3/7 :قئاقحلا زمر] .هيلإ ةّسام ةجاحلاو ءءارقفلا عيب هنألو «يذمرتلاو دمحأ هاور

 هعيب لطبيو «هيلع ديزيف «دقعلا الإ قبي مل و امهنيب نمثلا رقتسيف عيبلاب نادقاعتملا يضري نأ وهو :ةريغ موس ىلع

 (ئيع «ط) .هئارش ةدارإل



 عويبلا نم هرکی ام 4 ٠ عويبلا باتك

 ديزي نم عيب ال ,ةعمجلا ناَذأ دنع دنع عيبلاو فا رضاحلا عيبو«بلجلا يقلتو
 هرکی ال امر هركو يأ ارح هركو يأ اجر هركو , يأ

 ىلا ف نق ۾

 22271711 1 1100111111 زذ] ز ز] ز ]| | ]| ] ز| 1111 1111111 1 OEE ز ز ز ز زذ ز زذ ز ز | ز ز ز ؤز ز فرفي الو
 عيبلا يف ملسملا عئابلا

 دقو < «ماعنألا يف لمعتسي لصألا يف وهو عللب ىلإ دلب نم هب ءاح اذإ ءيشلا بلحج نم ماللا حتفب :بلجما ىقلتو

 نأ لمتحيو «مداخلا عمج مدخلاك بلاجلا عمج نوكي نأ لمتخيو «نادلبلا ىلإ تاوقأل بلج ىلع قلطيف هيف عسوتي

 ا دنا يک دا ی و يلفت دلي یک بو ہر پرا رھا ی رنا برشا نيتي درگ
 .هئارش نع ةماعلا عنمبو هيرتشيو ضعبلا

 يدراولا ىلع رعسلا رسأ اذإ الإ «هركي ال هنإف هلهأب رضي ال ناك نإو ءدلبلا لهأب رضي ناك اذإ هركي امنإ اذهو

 هرك رعسلا سبل اذإ هنأ :لصاحلاو «هركي ذئنيحف هب نيلماع ريغ مهو رصملا رعس نم صحرأب مهنم ىرتش
 :هدد دوعسم نبا لوقل يقلتلا ةهاركو ءال الإو هرك دلبلا لهأب رضو سبلي مل نإو ءال مأ دلبلا لهأب رض اقلطم

 (حتف ؛ئيع) .ملسمو يراخبلا هاور «ءارشلا يأ عيبلل بلحلا ىقلت نع ىف #۶ هنإ
 عبي الو ءنابكرلا اوقلتت ال" :## هللا لوسر لاق :لاق هنأ ام سابع نبا نع يور امل :يدابلل رضاحلا عيبو
 يأ ؛يدابلا راسمس رضاحلا نوكي ال :لاقف ؟"دابل رضاح عبي ال" :هلوق يعم ام :سابع نبال ليقف ."دابل ريتاج

 تقولا دعب هبلاج نع اهعيبيل رضاحلا اهذحأيف «ةعلسلا يدابلا بلجي نأ :هتروصو «ملسمو يراخبلا هاور ءالالد

 .بلجلا تقو دوحوملا رعسلا نم ىلعأب
 رصملا لهأ نم هعيبي ال وهو ءطحق يف رصملا لهأو ماعط هل ناك اذإ لحرلا نأ :هتروص :"يواحطلا حرش" يفو

 نإو «زوجي الف «كلذب نوررضتي رصملا لهأو «لاغ نمثب ةيدابلا لهأ نم هعيبي نكلو ءاوعسوتي ىح طحق يف

 [45/؟ :قئاقحلا زمر] .مهنم هعيبب سأب الف ءكلذب نورّرضتي ال اوناك
 4َمْيَبلا اورذَوإ» :ىلاعت هلوقل [(نيع) .هب سأب الف نايشمي امهو اعيابت اذإ الإ لوألا] :ةعمجلا ناذأ دنع عيبلاو

 لاق اذهلو (4 :ةعمجلا) هللا ركذ ىلإ اًوُعْساَف :هلوقب هب هللا رمأ يذلا يعسلا بحاوب الالحإ هيف نأأل (ة:ةعمجلا)

 ؤ هزوج نمف «ًاقلطم عيبلا نع ىمن دق ىلاعت هللا نأل ؛لكشم اذهو «هب سأب الف ؛نايشمب امهو اعيابت ول :رسيلا وبا

 عيبلا ميرحت يف ربتعملا ناذألاو «هيلع ةعمج ال نم هنم صح دقو ءزوجي الف خسن وهو ءاصيصخت نوكي هوجولا ضعب
 اهيف سيل ةيآلا نأ ملعا مث مآ عيبلا دقعني ال :دمحأو كلام دنعو «راتخملا ىلع لاوزلا دعب عقو اذإ لوألا وه

 (حتف ؛نييع) .يهنلا ىلع رمألا قلطأ هنع ىهنلل امزلتسم هكرتب رمألا ناك امل نكل «عيبلا كرتب رمألا هيف امنإو «يمف

 (ةيانع) .ديزي نم عيب اسلحو احدق عاب 5 هللا لوسر نأ هدد سنأ نع يور امل :ديزي نم عيب ال
 نيبطاخم ريغ رافكلا نأل ؛رفاكلا فالخب «ةراجتلا يف هل انوذأم وأ ابتاكم وأ ناك ارح ملسملا نعي :قرفي الو

 ءاهدلوو ةدلاولا نيب قرف نم ج هللا لوسر نعل :لاق ىسوم يأ نع درو دق ذإ ؛عنملا يف ةغلابم يفنلاب ربع «عئارشلاب

 .ةيص ۾ وأ ةمينغ وأ ثاريم ةمسق وأ ةبه وأ عيبب قيرفتلا دارملاو .ٰيطق رادلاو هجام نبا ةهاور «هيحأو خألا نيبو

 ا



 .نيجوّرلاو نيريبكلا فالخب «هنم مرحم محر يذو ريغص ن

 هدهو .رفاك رخخآلاو ملسم امهدحأ وأ املسم وأ ارفاك ءارتبك وأ اريغص ناك ءاوس :هته مرج مخر يذو

 مألاو «نبالاو بألا لثم «ةيمرحم اب ةدبؤم هيف ةبارقلا تناك ام مرحلا محرلا يذب دارملاو ,غولبلا ىلإ دتمت ةهاركلا
 ول نح «هکلم يف امهعامتجا نم دبال مث «مرحم ريغ بيرق الو «بیرق ريغ مرح هيف لخدي الف «نیوحألاو «نبالاو
 قحتسم قحب قيرفتلا ناك ول كلذكو ؛كلملا قرفتل امهدحأ عيبي نأ هل ؛ريغصلا هنبال رخآلاو ءهل امهدحأ ناك

 «دالولا ةبارق يف عيبلا دسفي هنأ فسوي يبأ نعو «بيعلاب هدرو «نيدلاب امهدحأ عيبو «ةيانجلاب امهدحأ عفدك هيلع

 .ةثالثلاو رفز لاق هبو ءانيور امل عيمجلا يف دسفي هنأ هنعو ءاهريغ يف زوجيو
 قيرفت عنم يف درو صنلا نأل ؛امهقيرفت هركي ال هنإف ءال وأ نيريغص اناك ءاوس :نيجوزلاو نيريبكلا فالخب
 نأ زوجي الو ءامهقيرفت زوجيف «هيلع صوصنملا ئيعم يف اسيل ناجوزلاو ناريبكلاف «هنم مرح محر يذ نع ريغص
 ةلالذلاب هريغ هب قحلي الف «سايقلا .فالخ. ىلع درو صنلا.نأل ؛ةلالدلاب هيلع ضوضنملاب اقاحلإ عنملا امهيف تبقي

 يرام ىرست ثيح امهنيب خي قرفف «نيتحأ اتناكو نيريسو ةيرام 5 هل ىدهأ يطبقلا سقوقملا نأ حص دقو
 (حتف «ئيع) .دمحم افالخ ناسحل ىرخألا ىطعأو



 ةلاقإلا باب "a عويبلا باتك

 ةلاقإلا باب
 ا نایب لف يا

 )151771011010109 STAD 1 RA .......«نيدقاعتلا نح يف خسف يه
 عيبلا ةلازإ ةلاقإلا ي 5

 عفر :ةغللا يق يه [(ئ 'ئيع) . .عف رلاو علقلا هانعمو ياي بقاوجأ وهو «ةلاقإ ليقي لاقأ نم ردصم وه] :ةلاقإلا باب

 ةلازإ يأ بسال هيف ةرمهاو «لوقلا نم قتشم :ليقو (يئاي وهو ءدقعلا عفر نع ةرابع :ع رشلا كو «طاقسإ ۾

 اده ۾ «روجم لا لازا يأ طسقأو ها وکش كازا ادا م تک (عيبلا نم امهنيب ىرجج ام وهو ل )وألا ل

 :لاقي لوقلا نم اقنشم ناك ولو ءاي هنيع نأ ىلع لدي اذهف - لاب - عيبلا تلق :لاقي هنأل ؛طلغ

 لاقأ كاسا اهدان لاقأ قه الع هلوقل ؛اهيلإ بن ةكنم يهود ڭا عيبلا هلاق :اضيأ اولاق دف و 2 مضلاب چ 0 تلق

 وهو دمی للغ عيبلاك نييضام نيظفلب لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو (عيبلا ىه ةعيبلا ۾ 5 57 مو هب رع هللا

 .نيدقاعتملا اضر اش لح تشي «نيبناججا لوخأ نه ولو (يطاعتلاب لقعتت و «راتحخملا

 هدا ز خسفلا عنمت لا ةدايزلاو ءامش افالح حصت م «خسفلا عن ةدايز داز ولف ؛خسفلل اباق لحما ءاقب طرتشيو

 طرتشيو «سلخا داحتا لع مكيف «رمثلاو دلو لاك ةدل وتم ةلصفنمو ‹ةطايخلا و عبصلاك لصألا نم ةدل وتم ريغ ةلصتم

 (حتف «ْييع) .نمثلا ضبق لبق يرتشملل نمثلا عئابلا بهي ال نأو «هتلاقإ ف فرصلا يلدب ضبق

 تدلو نأب اخسف اهلعج نكمي ال نأ الإ «ةفينح يبأ دنع ضبقلا دعب ثلاثلا قح يف ديدح عيبو :خإ خسف يه

 ناك نأب اعيب اهلعج رذعت نإف «ديدح عيب ةلاقإلا | : فس وب يب طخ ليس لعاب E عدج# عةعبسملا

 ىلع هضبق لبق لوقنملا يق ڈایاقت فا افا س لعجي نأ نكمي : 3 نأ ةلإ اسف نسی نیا ای عيا

 يلام ضوعب نييناحلا نم كيلمت ةلاقإلا نأل ؛لوألا عيبلا ىقييو «ةلاقإلا لطبتف «لوألا نمثلا سنج فالح
 ددحجتي ۾ «بیعلاب دريو ؛عيبملا كلش لطبت اذ و ؛ةد رجا ظافلألا لود ناعملل ةربعلا ۾ ؛عيبلا وش ۾ «يضارتلاب

 نأ مامإللو .هلمتحت وأ هل ةعوضوم األ ؛اخسف لعجتف «رذعت اذإ الإ عيبلا ماكحأ هذهو «ةعفشلا قح ةلاقإلاب

 .عفرلاو خسفلا نع «ىبنت ةلاقإلا

 ءادتبا هب دا را يل اغ و الا دنع هيلع ل امحتل الضأ دقعلا ءادتبا لمتحت الو .هتقيقح ىلع لمحي نأ :مالكلا يف لصألاو

 رمأ لاي ی 8 اعبر هتك و ةهدتط لمتحي ال ظفللاو ءهدض هنألو «حصل عيبلل ًالمتحم ناك ولو ؛حصي ال دقعلا

 ا ا لمحف «ةغيصلا ىضتقع ال «كلملا وهو عيبلا مكح لثم هب تبني هنأل ؛يرورض

nalêعضو ظفللا نأ :دمحمل «لطبتف نکی ل قأ لإ اي لمحت اهسف اهلعح رذعت اذإ الإ «خسف يه :دمحم  

 طظفلب تعفو اذإ اميف وه امعإ فالخلا ۾ ؛عيبلا وشو كس لمحي ردعت اذإ د «دهاضتقم. لمعيف «عفرلاو خسفلل قا

 لاقو ءاعامجإ اعيب تناك عيبلا ظفلب تناك اذإو ا نوكت ال ااف كالا و وأ درلا وأ خسفلا ظفلب امأ «ةلاقإلا

 - «لاح لكب عيب يه :ةياور يف دمحأو كلام نعو «لاح لكب لكلا يف خسف يه :ةياور يف دمحأو كلامو رفز



 سدجو بّيعت الب لقألاو رثكألا طرشو .لّوألا نمثلا لثم. حصتو «ثلاث ( قح ي
 ةلاقاإلا دج عيب ا

 ERT TET FETE ... هملوألا نيفلا همزلف وغلا را

 سب ال هلأ الإ ةدسانلا طورشلاب ةلاقإلا لظبت ل لاس نا رهظت ىيدهاعتلا قد ىف اسف افرك ةدئاقو د

 يرتشملا ريغ نم هعاب ول ام فالحب هتم هيهو ول اذكو ءزاح, ضبقلا لبق اهدعب اناث هتم عييملا هعاب ولو .«طورشلاب اهقيلعت
 در. هيلز ءزاج ليك ريغ نم اهدعب هضبقلا اليكم علا تاكو لو ةانهريغ ىح. يف قيذح عيب تأل زو الا قييح
 سئقنب تبثي ام ردو و نم وه اميف اذهو ءلئاسم سم هذهف .ةلطاب هريغ ةيمستو «لوألا نمشلا

 ءاضيأ نيدقاعتملا قح يف ًاعيب ربتعت هيف ةلاقإلاف «دئاز طرشب بجو لب ءاهنم نكي مل اذإ امأ ءطرش ريغ نم دقعلا

 .لكلا قح يف اخسن رفز اهلعجو «ةثالثلا قافتاب ثلاث قح يف ًاعبب اهفوكو
 ىضقي «مّلس عيفش هلو ءاراقع عيبملا ناك اذإ :اهنم اضيأ لئاسم سم يف رهظت ثلاث قح يف ديدجلا عيبلا ةدئافو

 ول :اهنمو «درلا هل سيل «هعئاب دي يف ناك بيع ىلع علطاو «الياقت مث رخآ نم هعاب ول :اهنمو «لياقتلا دعب ةعفشلاب

 ةبه عيبملا ناك اذإ :اهنمو «لوألا نمثلا نم لقأب لوألا عئابلا نم هعيب هل زاح الياقت مث هعاب تح «نمثلا هيلإ دقني مل

 ؛يرتشملا ةلزنمب بهاولا قح يف عئابلا نأل ؛اهيف عجري نأ بهاولل سيلف ءالياقت مث رحآ نم هعابف «عئابلا دي يف

 «هدي يف كلهف ءضرعلا درتساو ءءاضق ريغب بيعب هدرف «ةمدخلل ادبع لوحلا دعب ةراجتلا ضرعب ىرتشا ول :اهنمو

 (حتف «ئييع) .ةلاقإ ءاضق ريغب بيعب درلاو ءريقفل وهو «ثلاث قح يف ديدح عيب هنأل ؛ةاكزلا طقست مل

 (ئيع) وا نمقلا نم لقألا طرشو يأ :لقألاو (ئيع) .ةفيلنح يبأ دنع عيفشلاك ضبقلا دعب :ثلاث قح ف

 طرشو يأ :ريخآ سدجو (ييع) .يرتشملا دنع عيبملا بيعت نودب لقألا طرشو «"لقألا"ب قلعتم يأ :بيعت الب

 (ييع) .مامإلا دنع لطاب يأ ةثالثلا طورشلا نم لكل ربح :وغل (نيكسم ؛ط) ."رثكألا" ىلع فطع ءرخآ سنج
 ءاخسف مامإلا دنع ةلاقإلا تناك امل هنأل ؛رحخآ اسنح وأ لقألا وأ رثكألا طرش ءاوس لاح لكب :لوألا نمغلا

 مهرد فلأب ادبع غاب اذإف ءالطاب لوألا نمثلا فالخ طارتشا ناك «دقعلا هيلع دري ام نيع ىلع دري خسفلاو

 نإو «ةئام سمح ركذ وغليو ایشیا فلاب تحس ئام سمو فلاب الياقت نإو «تحص فلاب دقعلا الياقتو

 سمخب تحص بيع هلخد نإو «ةئام سمح ركذ لطبيو «فلأب تحص بيعتي مل هلاحب عيبملاو ةئام سمخب الياقت

 «هنم رثكأ صقني نأ زوجي الو «بيعلاب تاف ام ةضح ردقب ناصقنلا نوكي نأ طرشب بيعلا ءازإب طوطحملاو ؛ةئام

 .ةفينح بأ دفع اوغل رخآ سنحو لقألاو رثكألا طارتشا نوكو

 ينزل قار اخت تح خلا قر همر يآ دخ لملألا تول أمي ةقوكي نیا رخ نإ سدو
 نإ وهو نقلا ضم نع توككس هنألا ؟لاوألا' نقاب اسقا ةوكي :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع كلذك لقألا

 - نمثلاب خسف وهف «لوألا نمثلا سنح ريغب الياقت ولو «هضعب نع معكم نإ ف ایف ناك هلك نع تكس



 ةلاقإلا باب ۳۸ عويبلا باتك

 .هردقب هضعب كالهو «عنحب عيبملا لغو ,ةلاقإلا عنمب ال نمثلا كالهو
 عيبملا ضعب يا

eعاشناو 0  

 : فس وی ىلأ دنعو (نيدقاعتملا قح 2 احكسف اشوک نم د الع يه ام ىلع ةلاقإلا ىقبت و ءاقلطم مامإلا لز وغلي

 طارتشا يفف «لصفي :دمحم دنعو «عيبلا ىلع اهلمح نم هدنع اهيف لصألا وه ام ىلع ىقبتو ءاقلطم وغلي ال

 ؛عيبلا ىلع لمحتف ءرذعتلل ؛خسفلا ىلع اهلمح نم هدنع اهيف لصألا وه امع جرختف «وغلي ال رحآ سنجو رثكألا

 (حتف «ٰييع) .نمثلا ضعب نع اتوكس هنوكل ؛خسفلا ىلع اهلمح رذعتي ال لقألا طارتشا ين

 (حتف) |[ :قئاقحلا نمر | نی : هنيعت مدعل ن تقلا لود عيبملا وهو «هيلع دوقعملاب لب نمثلاب | سيل دقعلا مايق نأ لا عنمب 3

 نأ ؛نمثلا نود عيبملاب عيبلا مايقو لایت مودغملا عفر ذإ ؛عيبلا مايق ىعدتسي عيبلا عفر نأ ؛ةلاقإلا ةحص : علم

 نکي م إو دقعلا زاج اده و «فص ولا ةلزنمب هنإف «نمشلا فان عيبلا دنع هدوحو ط رش اذهو «عيبملا وه لصألا

 مل ءاضباقت و دقعلل امهنم دحاو كسا ناوي اذإ :هتاحيض وت ۾ :لوصألا ق فرع امك اووججوي

 لإ ةلغم وأ ا ناک كا ایا ةميق يت رتشمل | ىلعو «ةحيحص ةلاقالاف ءتاياقت ت م هي رتشه دب 32 ایه دح ا كله

 هنم نيعلا درتسيو «هبحاص ىلإ هملسي ايلثم ناك

 ينزولاو يليكلاو سولفلا كلذكو «تالدابملا يف نانيعتي الو «ريناند وأ مهاردب هنيعب ضورعلا نم اضرع ىرتشا اذإ

 ؛دقعلل نيعتي ال هنأل ؛كلاملا مكح يف وهف امئاق ناك ول يا نأل ؛اكلاه 8 عئابلا دي يف امئاق "0 ناك ءاوس

 كله 3 ةلاقإلا تحص يح ءاضئاق رخآلاو 0 تقو (كلاَه اهدحأ ناک ا كللذك و ا عصن ال اباق

 (ةيانع 2حتف (ْئ بيع ) .عيبم امهتم الك نأ ؛ةلاقإلا تلطب دولا لبق مئاقلا

 ةياور يث الإ عامجإلاب اذهو «يقابلا ٤ عيبملا مايقل هيقاب يف حصيو كالا ردقب علمي يأ | :هضعب كالهو

 (فاقجلااب هنزو صشن أم دعب الياقت م ءان وباص قرشا ولام كنم سیلو َ لكلاب ربتعم عزخلا نأل | (نيع) . يعفاشلل

 الياقت مث يرتشملا اهدصحو ؛اهغرز عم اضرأ قرقشا ول ام هيمو «قاب عملا لك نأل ةءىش يرتشملا ىلح. بجي ال

 امنإ دقعلا نأل ؛زوحت ال اهنإف يف الياقت مث هدي يف عرزلا كردأ اذإ ام فالخب ءنمتلا نم اهعضخب ضرألا ف تحض

 .ةطنحلا نود ليصفلا ىلع درو

 نول ؛ةلاقإلا لبقت ال ملسلا ةلاقإ ۾ «عيبلا داعأ و تعفت را ةلاقإلا الياقت مث عيبلا الياقت ولف «ةزئاج ةلاقإلا ةلاقإ :ةمت

 (حتف) .اعامجإ ءارشلاب ليك ولا ةلاقإ قو الو عدذوعي ال طقاسلاو طقس انيذ هيف ملسملا



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب 6 0 عويبلا باتك

 ةا رملاو ةيلوتلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 0 ءاّيلغم لوألا نمشلا ةرك اورو ةدايربو هن e ؛قباس نمک عيب يه

 ا ل ا مآ لالا سأر ىلإ معي نأ

 «لقن قلللك ةيلوتلاو «لوألا نمشلا لثك. عئابلا ىلإ عيبملا لقن ةلاقإلا نأ :ئيبابلا نعي ةبسانملا :ةحبارملاو ةيلوتلا باب

 نأل ؛ةلاقإ ال اعيب نوكيو «زاح لوألا ةنمشب عئابلا نم عيبملا يرتشملا عاب ول يح «عئابلا ريغ ىلإ رثكألا يف نكل

 نم درفملا ةلزئمب ةيلوتلا نم ةلاقإلاو ءدقعلا ةقباس يضتقي كلذ لك و «عيبلا ظفلب نكت مل اذإ ام ديقم ةلاقإ هنوك

 (حتف «نيكسم) .هريغ عمو عئابلا عم نوكت معأ ةيلوتلاو «عئابلا عم نوكت امنإ ةلاقإلا نأل ؛بككر ملا

 ثيح يرودقلا لوق نم محا فيرعتلا اذه |(نيع) .كاصقنو ةدايز ريع نم لوألا نمشلاب يأ 1 :جإ! عيب عيب يه

 طرتشي ال هنأل ؛"حبر ةدايز عم وأ ةدايز ريغ نم لوألا نمئلاب لوألا دقعلاب هكلم ام لقن ةحبارملاو ةيلوتلا" :لاق

 هل زاج «هدحو مث «هتميق نمضو «بصاغلا دنع بوصغملا عاض ول يح «دقعلاب هكلم ام لقني نأ دقعلا اذه يف

 .لوألا دقعلاب هكلم ام لقن هيف نكي مل نإو ءنمض ام ىلع ةيلوتو ةحبارم هعيبي نأ
 .داتعملا وهو اقفتا نمت يأب عيبلا وهو «ةمواسملا عيب :لوألا :ماسقأ ةسمح ىلإ مسقني لدبلا قح يف عيبلا نأ ملعا مث

 لثع عيبملا كيلمت وهو «ةيلوتلا عيب :ثلاثلاو «حبر ةدايز عم لوألا نمثلا لثم عيبملا كيلمت وهو «ةحبارملا عيب :يناثلاو

 فصنلا نم عيبملا ضعب يف ةحبارملا وأ ةيلوتلا عيب وهو «كارتشالا :عبارلاو ,ناصقن الو ةدايز ريغ نم لوألا نمثلا

 [43/7 :قئاقحلا زمر| .هنم ريسي ناصقن عم لوألا نمثلا لثم. عيبملا كيلمت وهو ءةعيضولا عيب :سماخلاو «هوحنو
 ابأ نأ نم هدرو ام ةنسلا نم اهليلذو «هارتشا ام هارتشا امل ايلاو يرتشملا لعجي هنأك عئابلا نأل ؛ةيلوت يمس امو
 (حتف) ."الف نمت ريغب امأ" :لاقف «ءيش ريغب كل وه :لاقف " امه دحأ يلو" :الكلع هل لاقف «نيريعب عاتبا هيو ركب

 ىح «تانوزوملاو تاليكملاك [(يع) .دقعلاب بجو عيبملا نمثلا كلذب يرحل هكلم يذلا وهو] ل لوألا نمغلا
 هعاب اذإ الإ «هردق فرعي مل ايلثم نكي مل اذإ هنأل ؛ةيلوتلا و ةحبارملا ققحتت ال E وأ ادبع ناك نأب ايلشم نكي مل اذإ

 هنت وأ هتميق رشعبو هب هعاب ولو «ةلاهجلا ءافتنال ؛زوجي ذئنيحف «مولعم حبر ةدايزبو هب وأ هكلمي نمم لدبلا كلذب
 يرتشملا ناك نإ «هرشعبو هب هعابف ءايلثم لدبلا ناك ولو «لوهججا لدبلا كلذ ةميق ضعببو «كلذب هعاب هنا روج ال

 افرص نوكي ال نأ :امهطرش نمو «دسف الإو «رايخلا هلو زاج سلحملا يف ملع نإف الإو «حص نمثلا ةلمج ملعي

 ريئاندلاو مهاردلاك لثم هل امج يأ :ايلثم (حتف ييع) .ةحبارملا الو ةيلوتلا هيف زوجي ال مهاردب ريناند عاب ول ىح
 اذكو ءراصقلا ةرجأ لاملا سأر ىلإ عمجيو فيضي يأ :مضي نأ (ييع «ط) .براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملاو
 .راجشألاو عرزلا يقسو «راهنألا يركو «رئبلا يطو «اهنييطتو رادلا صيصحت ةقفنو «ةطايخلاو لسغلا ةرحأ



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ۴1۰ عويبلا باتك

 ؛اذكب ىلع ماق :لوقيو «منغلا قوسو ماعطلا لمحو لتفلاو زارطلاو غبّصلاو
 قوس ةرحجأو يا

 21120 - ناخ نإف م تيب قار ,ميلعتلاو ىعاّرلا ةرحأ مضي الو
 عئابلا

 مضي هتميق يف وأ عيبملا يف ديزي ام لك نأ :مضلا يف ةطباضلاو «هب غبصي ام رسكلابو ءردصم حتفلاب :غبصلاو
 هتوسكو عيبملا ماعط مضيو «مضي ال هديب تاروكذملا نم ًائيش لعف نإف مضلاب راجتلا ةداع هريغو ييعلا دمتعاو
 ىلع لادلا وه :راسمسلاو ؛عامجإلاب لالدلا ةرجأ مضيالو «دقعلا يف ةطورشم تناك نإ راسمسلا ةرجأو «هءاركو

 «يرتشملا ةهج نم تركي راسمسلا :"ةياهنلا" قو ةةغلسلل بحاضملا وه :لالدلاو: ءاهحا وأ ةعلسلا ناكف

 (حتف «ئييع) .عئابلا ةهح نم لالدلاو

 «هترط هل تجرأ اذإ بوثلا تلتف نم لتفلا ةرحأو يآ :لتفلاو .بوثلا ملع يأ زارطلا ةرجأو يأ :زارطلاو

 عضوم نم هليوحت يأ ماعطلا لمح ةرجا و. ع أ : ماعطلا لمحو (ئيع) .ةسلايطلاو ليدانملا فارطأ يف 5 لمعي اک

 ريئاندلا وأ مهاردلا نم :اذكب (ييع) .لوألا يرتشملا وهو «ةحبارملاو ةيلوتلاب عئابلا يأ :لوقيو (نييع) .ءارشلا
 (ئيع) .بذكلا نع ازارتحا "اذكب .هتيرتشا" :لوقي الو

 ,ةيانحلا يف راغصلاو «ناتخلا ةرجأو ؛قبآلا لعحو «راطيبلاو ضئارلاو بيبطلا ةرجأ مضي ال اذكو :لإ مضي الو

 مضي الو .لاملا سأر ىلإ رهملا مضي ال هدبع جوز ولو ؛همضب ةداعلا ترح اذإ الإ ملظملا نم قيرطلا يف ذخؤي امو
 (حتف ؛نييع) .بايثلا لسغو نهدلاو بكرملاو ماعطلاو ةوسكلا نم هرفس يف هسفن ىلع قفنأ ام

 توبث نأل ؛كلذ ريغ ميلعت يف الو رعش الو نآرق الو ةعانص ميلعت يف قيقرلا ىلع قفنأ ام مضي ال يأ :ميلعتلاو

 (حتف ءيع يع) .مض رهاظ فرع همث ناك ول يح فرعلا مدعب للعي نأ ىلوألاو ءهؤاكذ وه ميلعتلا ف ةدايزلا

 ائيش ىرتشا :هتروص «"ةيلوتلا يف طح" :هلوق ىلإ :لإ ناخ نإف .لاملا سأر هقاحلإب فرعلا مدعل :ءاركو

 ريخي «مهرد يف هناحع هنأ نيبت مث كلذ ىلع هارتشاف «مهرد حبرب كعيبأو ةرشعب هتيرتشا :رحآل لاقو «ةعستب
 ردق طخي هحولا اذه ىلع ةيلوتلا عيب يف ناخ ولو «كرت ءاش نإو نمثلا لكب عيبملا ذخأ ءاش نإ ءةفينح يبأ دنع

 لاق هبو «ةحبارملا يف حبرلا نم اهلباقي ام ردق طحيو «ةيلوتلا يف ةنايخلا ردق طحي :فسوي ۴ دنع و «هدنع ةنايخلا

 ردق طحي ةيلوتلا يف هنأ ريغ «هردقب ردقيف لوألا نمثلا ىلع ةحبارملاو ةيلوتلا عيب نأل ؛لوق يف يعفاشلاو دمحأ

 .ةنايخلا ردق ىلعو لاملا سار ۳ مسقني حبرلا نأل ؛هباسح اشيا حبرلا نم تيا يو ةنايخلا

 كلذ ىلع ايضارت األ يسابق رع نج اهرايعلب دهعارشاب امقأل ءا امها رج ج دعو

 رئاس يف امك ريختي هيف بوغرملا فصولا تاف اذإف «فصولا ىرحجب يرحب بيغرتلاو «جيورتلل ةيلوتلاو ةحبارملا ركذو

 هنأ :مامإللو «عيبلا حصي ال :يعفاشلا نم لوق وهو كلام نعو «لوق ين يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو «فاصوألا

 - طحلا نيعتف فرصتلا ريغتف هيلع ديزي اذهو «لوألا نمثلاب نوكت اهنأل ؛ةيلوت ىقبي ال ةيلوتلا يف طحي مل ول



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب Y1 عويبلا باتك

 مث حبرب هعابف ءابوث ىرتش | نمو «ةيلوتلا يب طحو هدر وأ ,هنمث لكب ذأ ةحبارملا يف
 كلا فأ

 ولو «حباري مل هنمثب طاحأ دإو ,هلبق حبر لک هنع حرط «حبرب هعاب نإف «ها رتشا

 حبرلا عيبلا اذه لبق ابق ناك يآ تيوقلا نع: أ يرتشملا ي

 هية 6666م6. ثم ةفاعأ رشع ةسمخب هدّيس نم عابو «ةرشعب ًابوث نويدم نوذأم ىرتش

 ارد بوثلا نوذأملا عاب يأ مهعرد هتف رل طيح ن

 كله ولو «رييختلاب لوقلا نكمأف فرصتلا ريغتي الف توافتي حبرلا ناك نإو «ةحبارم ىقبت طح مل ول ةحبارملا يفو =
 روهشملا وهو «ةفينح يبأ دنع هرايخ طقسو «ىّمسملا نمثلا عيمجب همزل درلا عنمي ام هب ثدح وأ «هدري نأ لبق عيبملا

 "0 "ءاطلا"و يظعألا مامإإلا لوق ةر ليصفتلا قلع لدي ف ."رطف"' لقا مهلاوقأ عمجيو دو لوق نم

 (حتف) [ء١/٠ :قئاقحلا زمر] .دمحم لوقل زمر رييختلا ىلع لدي "ءارلا"و «فسوي يبأ لوقل زمر طح لا ىلع
 رايخلاب يرتشملاف يأ :هدر وأ (ط) .هلوكنب وأ ةنيبلاب وأ رارقإب هتنايخ ترهظ نأب ةحبارملا عيب يق يأ :ةحبارملا يف

 نم ةنايخلا ردك ةيلوتلا عيب يف ي رتشمل ءملا يأ :طخو (ط) .عئابلا ىلع هدر و هَ نئاخلا هلاق يذلا نمثل اب هذحخأ ءاش لإ

 هعيبي نأ دارأ نإف يأ :هعاب ناف (ئيعيط) .لوألا نمثلاب ايناث بوثلا كلذ يأ :ةارتشا 3 (ئئيعيط) .نمثلا

 (يئيع) .ايناث حبرب

 اب قرتشا :هتروص ريخ ألا نمللا ىلع ةحبارم هعيبي :امهدنعو «ةفينح يأ دنع اده ا هلق حبر لك

 يلع ماق :لوقيو «ةرشع ىلع ةحبارم هعيبي هنإف ؛نيرشعب هارتشا مث «نيثالثب ةحبارم هعاب مث «نيرشعب

 هل قلعت ال ديدج ءارش اذه نأ ؛كلامو يعفاشلا لاق هب ۾ «نيرشعلا ىلخغ ةحبارم هعيبي :امشدنعو عه رشعب

 ةنايخلا ةهبش انههو «ةنامألا ىلع ءانب ةحبارملا عيب نأ :هلو :ءارشلا كلذ لبق هجر اه هيف ربتعي الف «لوألاب

 لوألا عيبلا خسفب طوقسلا ضرعم يف - نيئالثب عيبلا وهو - لوألا عيبلا يق هحبر يذلا حبرلا نأل ؛ةتباث

 (حتف) [51/17 :قئاقحلا زمر].بيعلا روهظب
 «هدنع الصأ ةحبارم هعيبي ال «ةرشعب هارتشا مث «نيرشعب ةعاب و ةرشعب ابو :ىرعشا ول ىأ ا طاح أ إو

 حبر لك حرط يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلاف :ىلوألا ةروصلا يف امك ةرشعب ةحبارم هعيبي :امهدنعو

 سأرب حبرلا طاحأ اذإ الصأ ةحبارملا زاوج مدع يق فالخلا اذكو ءامهل افالخ حرطي هدنعف «هلبق لصح

 عيبلا زاج ثلاث امهنيب للخت نإف «ثلاث عئابلاو يرتشملا نيب jey Ê Bj ان gak هلع «هدنع لاملا

 و ق 157 فاالخلاو «قافتالاب حرطلا هم زي الو ذأ مأ حب ب رلا ةطاخأ ءاقلطم 2 يا نمشلا ىلع ةحبارم

 زاج ءاذك حبرب نآلا هعيبأ انأ وأ ءاذكب هتيرتشا مث اذك هيف تحبرف هتعب تنك :لاقو نيب اذإف «نايبلا

 (حتف «ريدقلا حتف) . اقافتا ريخألا نمثلا ىلع حباري هنإف «لوأآلا نقلا نم. نسما ريغب ؛ عاب ول اذكو ءاقافتا

 هل نوذأم دبع يأ :نوذأم (ينئيع) .نيرشعب هارتشا مث ةحبارم نيعبرأب هعابو نيرشعب ىرتشا نأب :هنمشب
 (ئيع) .ةراجتلاب



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ظ ۳1۲ ۰ عويبلا بابك

 لاك ؛ 2 ةحبارم عيبي ابراضم ناک ولو .سکكعلا اذكو ,ةرشع ىلع اار عسب

 قالا اقالة »تعم 2غ3201101101101010101ز1ز|1ز]ز|]ز]|]|زؤ| TT «فصنو رشع لاب

 ىلع ةحبارملا عيب يف ىلوملا عيبي رشع ةسمخب هديس نم هعابو «ةرشعب ابوث نوذأم دبع ىرتش ثا اذإ يأ :خإ ةحبارم هعيبي

 ءارشلا كلذو «ةرشعب دبعلا ءارش ىقبيو دقعلا اذه لطبيف :هكلمو هلام ىلع ديسلا دقع هديس نم دبعلا دقع نأل ؛ةرشع

 دوجول ؛ىلوأ نيدلا مدع عمف «ةحبارم هعيبي نأ نيدلا عم زوجي ال ناك اذإ هنأل ؛اقافتا عقو "نرده :هلوقو ءىلؤملا ءارشتك

 «هبتاكم نم وأ نويدملا نوذأملا هدبع نم هارتشا هنأ نيب ولو «هل نوذأملا نويدملا دبعلاك بتاكملاو .عامجإلاب هيف ىلوملا كلم

 ن [5/4 ةقئاقحلا ري].شتخهسنخ ىلع ةعارم هيي نأ ه
 هقح نع ولخي ال هدي يف امو «هكلم دبعلا نأل ؛مدعلا ةهبش هل نكلو احيحص ناك نإو امهنيب دقعلا نأل :ةرشع ىلع

 (ييع و .ريغأل اس جف ار لوعلل هارتخا هناك
 نوذامللف ءرشع ةسعخت هجقرب هنيد طيحلا هن وذا نم غاب م ءةرشحپ ابوث ىلوملا ىرتشا اذإ ئأ :سكعلا اذكو

 يف امدع ربتعا هنم هؤارشو نوذأملا هدبع نم ىلوملا عيب نأل ؛ةرشعب يلع ماق :لوقيو «ةرشع ىلع ةحبارم هعيبي نأ
 راصف «لوألا ءارشلل رابتعالا يقبف هقح نع ولخي ال هدي يف امو .هكلم دبعلا نأل ؛يقانملا عم هتوبثل ةحبارملا قح

 كلم نع هجورخ متي ملف ءدبعلاو ىلوملا نيب رئاد هيلع دئازلا نأل ؛ريغ ال لوألا نمثلا ربتعيف ىلوملل هعيبي هنأك
 .دقعلا حصيل طيحملا نيدلاب انديقو ءاجراخ ربتعي الف هكلم ىلع ايقاب لوألا نمثلا ىلع دئازلا نوكيف هل ناك نم

 طيحم نيد هل ناك اذإ امأ .هل رابتعا ال يناثلا عيبلا نأ يق ةهبش الف «هل كلم الف هيلع نيد ال يذلا نوذأملا امأ

 (ةياقو حرش «حتف) .ةحبارملا قح يف هل رابتعا ال كلذ عم نكل ايب يناثلا عيبلا نوكي ذعنيحف

 ةسمخب ةرشعب هارتشا ام لاملا بر نم براضملا عابو فضنلاب ابراضم عئابلا ناك ول يأ ع ابراضم ناک ولو

 ملس فصنو نامهرد وهو «حبرلا فصن نأل ؛فصنو رشع لاب هعيبي ةحبارم هعيب لاملا بر دارأو ءالثم رشع

 اهعفد اهنم ةرشع «هكلم نع ةجراخ فصنو رشع انثا ىقبتف «نمثلا نع طحيف «هكلم نع جرخي ملو «لاملا برل
 جرح ام متف «نمثلا هنأ مكحب لاملا بر هيلإ عفد يذلا نم براضملا بيصن فصنو نامردو «هعئاب ىلإ براضملا

 .اهيلع حباريف «فصنو رشع انثا بوثلا اذه ليصحت يف هكلم نع
 ديلا كلم دقعلا اذهب امهنم دحاو لك ديفتسي :انلق «لامت هلام عيب هنأل ؛لاملا بر نم عيبلا اذه زوجي ال :رفز لاقو

 عيبلا زاوج نم مزلي الو «فرصتلاو ديلا كلم هتدافإل ايف ناكذ «ةبقرلا كلم ديفتسي ال ناك نإو «فرصتلاو

 ؛انيع كلملا ال ةدئافلا عبتي عيبلا نأ ملعف «ةبقرلا كلم ديفت الو «هتافرصت زوج بتاكملا نأ ىرت الأ «ةبقرلا كلم ةدافإ

 قح يف امدع يناثلا عيبلا ربتعاف «هحو نم لوألا عيبلا يف هنع ليكو براضملا نأل ؛مدعلا ةهبش هيف اذه عم هنكل

 (نيعيط) .سكعلا مكح اذكو «لاملا بر كلم حبرلا فصن نأل :فصنو (يعليز «حتف ) .حبرلا فصن



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ساس عويبلا باتك

 یا ولو ءال ءطوو تلا ںایببو «بيثلا ءط وو بّعتلاب نابي داب حباریو

 MEE «ملعف فلتأ نإف «يرتشملا ريخ ˆ «نيبي ملو ةئا ام حتر عابو «ةقيسن فلاب

 اا

 دعب هدنع بيعلا هباصأ مث «نمثلا نم اذكي اسيلس..ةازتشا ناک هنأ ركذ ريغ نم ةحبارملا عيب عيبي يأ :خإ حباريو

 ؛بيعلا سفن نايب امأو «ةميلس تناك اأ ركذ الب ةحبارم اهعيبيف «تروعاف «ةميلس ةيراج ىرتشا اذإ امك كلذ

 ريغ نم هدنع عيبملا بيعت بيعتلاب دارملاو «هؤافحإ زوجي الف ؛"انم سيلف انشغ نم" :هَكِلَع هلوقل ؛هنم دبال بحا

 .نمثلا نم ءيش هلباقي ال وهو ءفصو تئافلا نأ بيعتلا ركذ ريغ نم ةحبارملا هجوو «ةيوام“ ةفآب ةعنص
 ؛نمثلا هلباقي ءيش هدنع سبتحي مل هنأل ؛بيثلا ةيراحلا يف ءطولا نايب الب حباري اذكو يأ "بيثلا ءطوو" :هلوقو

 ةمرلعم ةصح ا نوكي ال هنأل ءاعبت نوكت لي ذقفلا درجت نمقلا يف لدي ال عيظبلا عقانمو ءفضقصو,ثقانفلا نأل
 ضبقلا لبق ةكرتو «بيع عيبملاب ثدح ول اذهو «هتاوفب صقني الو «فصولا ببسب ديزي ال نمثلاو (نمشلا نم

 يف فسوي يبأ نعو «هكر تو نمثلا لكب هذحأ نيب ريختي يرتشملا نأ ريغ ءدقعلا درج نمثلا نم ءيش طقسي ال
 صتخي فالخلا اذهو ءرفزو يعفاشلا لاق هبو «هلعف نم لصح اذإ امك نايب ريغ نم عيبي ال هلأ ؟بيعتلا

 (حتف ؛ئييع) .ءطولا اهصقني مل اذإ اقافتا هنايب مزلي الف ءطولا امأ «راروعالاب

 ؛هريغ وأ يرتشملا وه لعافلا ناك ءاوس راتخم لعاف لعفب ثدح يذلا بيعلا يأ بييعتلا ركذب حباري يأ :خلإ نايببو
 بييعت اهتلازإف «نيعلا نم ءزج ةرذعلا نأل ؛بييعت ركبلا ءطوو «نمثلا نم ءيش هلباقيف «فالتإلاب ادوصقم راص هنأل
 ةحبارم هعيبي نأ زاجف «ةيواممس ةفآب بيعت ول ام ةلزنمب وهف «هسفن نيع أقف اذإ امك هسفن يق هلعفب عيبلا بيعت ولو اه

 «هتنايخ ملع اذإ هيلع هدري نأ يرتشمللف نيبي م نإف «نايبب الإ ةحبارم هعيبي نأ هل سيل عضوم لك يف مث «نايب الب

 (حتف) [57/7 :قئاقحلا زمر] .نايب الب ةحبارم هعيبي ران قرح لغرف امل اها يرعأ را اةعيشدو
 لعفب ناك ام بييعتلاو «لعاف لعف الب ةيوامس ةفآب ناك ام بيعتلا نأ بيعتلاو بييعتلا نيب قرفلاو :بييعتل

 (حتف) .عيبملا لعفب لإ اک ر نأ يريم یر أوو ا انظف لغاف

 هارتشا ناك هنأ يرتشملل نيبي لو ءةئام حبرب ةعابف ؛ةثيسن مهرد فلأب امالغ ئرتشا اذإ يأ :خ! ىرتشا ولو

 د اور ايوا وحلو ؛لبق ءاش نإو «هدر ءاش نإ رايخلا هلف «كلذ يرتشملا ملعف ؛لحأ ىلإ

 ءامهنمثب ةحبارم امهدحأ عابو «نيئيش ف یش اک زاسق تیل نازل اق نكمل لال نسأل

 ناك لوألا نمثلا نأ ملع اذإ ادا ىف رايخلا هل تبثي اذكو «ةخبارملا يف ةنايخلا هذه لثم نع زارتحالا بجيف

 (ةيانعو ءئيع) .لوألا نمثلا ىلع ناينتبت ةحبارملاو ةيلوتلا نأل ؛الجؤم
 وأ نمثلا لكب هذحأي نأ نيب :يرتشملا ريخ (نيكسم ءط) .كلذ يرتشملا ملعف ةئيسن هارتشا هنأ :نيبي ملو

 (ط) .هسفنب فلت وأ عيبملا يرتشملا يأ :فلتأ نإف (ييع«ط) .هكرتي



 هعيب حصي ام ظ YE عويبلا باتك

 ئرتشملا ب ماو .هيلع ماق ام ايش ًالحر ىّلو نمو :ةيلوتلا اذكو ءةئامو فلأب مزل
| 
 واولا وتلاب هل عاب يا ب

 E ولم FUROR OEE, EFA ل SE OEE هن قداس ORE EEO ROO ERS aS ê «ةضىق راقعلا عيب

 دمع افالح نيكضيشلا دنع لبق راقعلا عيب اا اس

 ناك اذإ رايخلا هل تك هلأ . ا هنفزت ةيخءافإ و. ييويفلا / نم ءيش هلباقي الف ,موقتم لاعب سيل لجألا نآل ج! مزل

 عةقيقح- لجألا يف ةيلاملا مدع بناحب ارظن رايخلا هل قبب ۾ يك رشم ا هكلمتشا وأ كله اذإو «بناجللا اد ار امئاق عيبملا

 لحألا نایب طرتشا ب م .ةحبارملا ىف الام لحألا ربتعاف هلجأل - هلا لف دا هناي ؛ةتبات ةلباقملا ةهبش لحألل نأ :لصاخلاو

 (ع يشب عج ري الو :ةنام و (حتف عهيافك ) .ةقيقحلا ف لامي سيل هنا ؛ع وجرلا قح يف ربتعي ملو ةنايخلا ةهبش نع ازارتحا

 (ئيعيط) .عيبملا كاله يف مكحلا اذك و

 لحجر نم ةيلوتلاب يرتشملا عاب نإ يأ [ (ئيع.ط) .امئاق عيبملا ماد ام رايخلا نم رم ام عيمج يفإ :ةيلوتلا اذكو
 أ كو اا نأ ملع مث هفلتأ نإو عاش نإ نمثلا لكب هذحأو ءاش نإ هدر .يناثلا يرتشملا ملع مث ةئيسن نمشلا ن

 «نمثلا لك :درتسيو نيعلا ةميق دري : فس وی يبأ دنعو ؛ءيشب عئابلا ىلع عجري الو «لاح نمش همزل الح م ناك

 لضفب عئابلا ىلع يرتشملا عحريف «لجؤم نمثبو لاح نمثب عيبملا ميقي نأ ىوتفلل راتخملا : رمعج+ ۴ هيقتفلا لاقو

 (حتف) or/r] :قئاقحلا فز هب في ا هن ودب و .ريزعتلا دخ ۾ اذإ د رلاب في هنأ ح -عيحصلا و «فراعتلل امهنيب ام

 نؤملا نم هقحل ام عم هب هارتشا ام هب ديري "ىلع ماق امه ءيشلا اذه كلو" 9 ادإ يأ ا و نمو

 ولو «نمشلا ةلاهجل ؛عيبلا دسف يلوملا ىلع ماق مكب يرتشملا ملعي مل هنأ لاحلاو «كلذ ريغو لتفلاو غبصلاك

 قا هنأ الإ دقعلا بلض يف داسف نمثلا ةلاهح نأل ؛هكرتو هذحلأ نيب ريح سلجا يف نمثلا غلبم يرتشملا ملع

 متي ال ءيشلاب اضرلا نأل ؛سلجملا يف ملعلا دعب ريختي امنإو «ةلاهحلا تعفترا هيف ملع اذإف ءررقتم زيغ دقعلا سلحب

 ره .دمع ديدجتب الإ زوجي الو ءداسفلا ررقتل احيحص عيبلا بلقني ال قارتفالا دعب ملع ولو «هب ملعلا لبق

 ءاش إو هسا عا نإ: رنک ١ يأ :ريخ .ةيلع ماق نمثب هئم عاب يأ : ماق اع ”نيكسف) | :قئاقحلا

 (ط) .نويدملا ليجأتو امهيف طحلاو ةدايزلاو ضبقلا لبق نمثلاو عيبملا يف فرصتلا يق : لصف (نيكسم) .هد

 هبو دمحأ هاور «"هضبقت يح هعبث الف ائيش تيرتشا اذإ" :يتلع هلوقل سب سلا خو لسانا ذقن هتف

 لبق عئابلا دي يف هيلع دوقعملا كلك عيبلا خاسفنا رطخ لوقنملا يف زا وجا مدع نأ :امهو ؛«يعفاشلاو دمحأ لاق

 نأب :تيحأ «لوبقم ريغ وهو «صنلا عضوم ف ليلعت هنإ :ليق لاف ابلاغ راقعلا يف ققحتي 5 كالشاو ؛ضبقلا

 - زوجي ماعلا اذه لثمو «ضبقلا لبق قادصلاو نمثلا ف فرصتلا زاوج ىلع انعام إل ؛صوصخلا هلخد ماع ضنلا



 هعيب حصي ام ۳1٥ عويبلا باتك

 د ERE EE 5 a 27 هلکاو معيب مر ًاليكم يرعنتا ولو :لوقنملا عيب ال
 يرتشملل امير ةرك يأ

 طش ىلع ناك نأب هضبق لبق هعيب زوجي ال راقعلا كاله روصت ول نح لوقنملا ىلع هانلمحف سايقلاب هصيصخت =

 زوجي الو .فالخلا اذه ىلع ضبقلا لبق ةراجإلاو «ضبقلا لبق كالهلاب دقعلا خاسفنا ررغب لولعم هاور امو ءرش
 اقافتا حصت ال ةراحإلا نأ حصألاو .زوجي :امهدنعو «دمحم دنع ضبقلا لبق ةارتشملا رادلا رحاؤي نأ ئرتشملل

 ولعلا عيب قافتالاب زوجي ال اذكو «كالملا لامتحا يف لوقنملاك عفانملاو «عفانملا كيلمت ةراجإلا نأل ؛ىوتفلا هيلعو

 (ةيافك «حتف ؛ئيع) .لامرلا هيلع بلغت نأ نمؤي ال يذلا راقعلاو

 ىف لع هنأل ؛ضبقلا لبق ة لوقنملا عيب حصي ال يأ [(ط) .هريغ وأ اماعط ناك ءاوس هضبق لبق] :لوقنملا عيب ال

 لبق زوجي تالوقنملا نم هاوس ام عيبو «زوج ال ضبقلا لبق ماعطلاب ماعطلا عيب :كلام دنعو «ضبقي مم ام عيب نع
 زج مل عئابلا ريغ نم هراعأ وأ هنهر وأ هضرقأ وأ هب قدصت وأ بهو ول هنأل ؛عيبلاب ديقو «دمحأ لاق هبو «ضبقلا
 لحرل ىصوأ ولو «هتراحإ زوجي ال ضبقلا لبق هعيب زوجي ال امو «حصألا وهو «دمحم دنع زوجيو «فسوي يبأ دنع
 فو .ةيصولا اذكف ضبقلا لبق حصي ثاريملاو «ثاريملا تحأ ةيصولا نأل ؛عامجإلاب ةيصولا تحص «ضبقلا لبق

 ةرحجألاو عيبملاك هيف فرصتلا زج لو «ضبقلا لبق هكالمي هيف دقعلا خسفني «دقعلاب كلمي ضوع لك :"حاضيإلا"

 ضبقلا لبق زئاج هيف فرصتلاف «هكالهب هيف دقعلا خسفني ال امو ءانيعم ناك اذإ حلصلا لدبو ءاتيم تناك اذإ

 (حتف) [5 14/١ :قئاقحلا زمر] .دمعلا مد نع حلصلا لدبو «لام ىلع قتعلاو «علخلا لدبو «رهملاك

 ىلع كلذف هيف فرصتي نأ دارأو ليكملا ىرتشا ول يأ [ليكملا طرش ثيح نم يأ ] :خلإ اليكم ىرتشا ولو
 يرتشملا عابو ةلياكم ىرتشا وأ «كلذك عابو ةفزاخم ىرتشا و أ ءةلياكم عابو ةلياكم ىرتشا :ماسقأ ةعبرأ

 ناك امك هسفنل ليكلا ديعي يح هعيبي نأ لوألا نم يرتشملل زج مل لوألا يفف «كلذ نم سكعلاب وأ «ةفزاخحب

 :ناعاص هيف يرجي يح ماعطلا عيب نع ىم ةتلع هنأ" :هشذ رباج ىور امل ؛كلذك لوألا يرتشملا قح يف مكحلا
 فرصتلاو «عئابلل كلذو طورشملا ىلع داز نإ هنألو ؛نيطق رادلاو هحام نبا هاور ؛"يرتشملا عاصو عئابلا عاص

 .هلثم ناكف نوزوملا يف ةدوجوم ةلعلا هذهو «هنع زرحتلا بجيف مارح ريغلا لام يف
 ىلإ يناثلا يرتشملا جاتحي ال نيريخألا نيمسقلا فو ءرادقملا نيعت ىلإ راقتفالا مدعل ليكلا ىلإ جاتحي ال يناثلا يقو

 اذإ هل ةدايزلا نألو ؛هسفن كلم يف افرصتم ناكف هيلإ اراشم ناك ام عيمج كلم ةفزاج ىرتشا امل هنأل ؛ليكلا

 .رم ام ىلع هل ةدايزلا نأل ؛انمث عارذ لكل مسي ملو ةعراذم بوثلا عاب ول اذكو «عئابلا ليك نم رثكأ هدجو

 نوك ليكلا ةداعإ لبق هلكأ ةمرح نم مرلي الو ءةيصولاو ةبطاك كلملا ىلع يبن فرصت لك اذكو :هلكأو

 ام هكر تل مثأ هنأ الإ هسفن كلم لكأ هنأل ؛امارح لكأ هنإ :لاقي ال ليك الب هضبقو هلكأ ول ىح ءامارح ماعطلا

 (ةيانع «حتف «ئيع) .ليكلا نم هب رمأ



 هعيب حصي ام ۴۹3 عويبلا باتك

 لبق نقلا ق فارصتلا حصو ,عورذملا ال ,د ودعملاو نوزوملا :هلثم و ليكي ىح
 ضحلا ىرتشملا اسل ت

E OE 0 كيف ةدايزلاو هضبق ٠ 

e ديقم وهو «ددعلاو نزولا ديعي يح امهنم لكأي وأ «دودعملاو نوزوملا عيبي نأ يرتشملل زوجي ال :لإ نوزوملا 

 «نزولا دعب ضبقلاب 5 نابع هت اف نزولا ةداعإ ىلإ ج ات الف «يطاعتلاب ع علا كاك اذإ انمأ ,يطاعتلا عيب ريغب

 ملا لبق ضبقلا دعب امهيف فرصتلا زوجيف «ريناندلاو مهاردلا ريغب اسیا ديقمو «ئوتفلا هيلعو

 يرتشملا ةرضحب عئابلا هلاك ولو «نزولاو ليكلا لبق هيف فرصتلا زوجي انهت نوزوملاو ليكملا ناك ول :"طيحلا" فو

 نأل ؛هب يفتكي هنأ حيحصلاو «نيعاص هيف طرتشا هنإف «ثيدحلا رهاظل ؛هب يفتكي ال :ليق «ضبقلا لبق عيبلا دعب

 هنيبل ام ىلع ناتقفصلا تعمتجحا اذإ ام ىلع لومحم ثيدحلاو «ميلستلا نعم قق و «دحا ۾ کپ اا راض عيبملا

 وهو «ع ورذدملاك هنأ :هنعو 6ةقينح نأ نع يورم وهو ل وزوملاو ليكملاك د ودعملا فضال لعجو «ملسلا یاب لك

 .نيبحاصلا لوق

 ع رذلا نآل ؛عرذلا طرشب هارتشا نإو عرذلا لبق ضبقلا دعب غ ورذملا عيبملا ف فرصتلا مرحي ال يأ أ :عورذملا ل

 سچ ا ا اا ءاضقات ىأ ادر ةلسو ا تاست ر یک ای اپ قل هک فک یک سیلو «هل فصو

 (حتف ؛ئيع) نايا هل توف نايسقنتلا 2 «ع ردي ّح هيف فرضتلا هل لخي الف ى نإو ءانمت انت عارذ لكل

 امم وأ دوقنلاك نيعتي ال امم ناك ءاوس هضبق لبق [(ييع) .عيبملا نمت يف عئابلا فرصت يأ ] :فرصتلا حصو

 تيد رع ايه هب ةا نأ ناهي طلا نم ركب وآ مارد ا غاب ول قس رزرو ليكلا# نیس
 هزوجي ناكو «مهاردلا ريئاندلا ناكمو «ريناندلا مهاردلا ناكم ذخأنف عيقبلاب لبإلا عيبن انك" :فقض رمع نبا

 نيد هنأل ؛نمفلا ف كلذ روضي الو جاسقنألا ررغ لامتخال ةعيبملا يف درو ىهنلا .نآلو. "ل هللا لوسر
 لكلا ذإ ؛ةسنج فاالخ فا وأ ةسنخ ن ضوبقملا ن وكي أ قرف الو « نيعتلاب .نيعتي الو عةمذلا ٤ نات

 ىوس اهوخت و تافلتملا نامضو «ةرحألاو رهملا نم نويدلا رئاسو نامنألا ف فرصتلا :"ةياغلا" فو «ةضواعم

 كرت هنأ الإ «لوقنملا عيب ي كلذ انشا اضيأ سايقلا ناك و ؛ءقلطم .كلملا نأ ؛ضبقلا لبق زئاح ملسلاو فرصلا

 (ةيانع) ESS :قئاقحلا| وهو ] ثياب

 يرتشملا ثراو نم وأ «هدعب وأ سلحملا يف هسنج ريغ نم ولو «نمشلا يف ةدايزلا يرتشملل حصو يأ :هيف ةدايزلاو

 ولو «نمثلا نم طحلا عئابلل حصو «يرتشملا قح يف ةلباقملل الحم هنوك و «عيبملا ءاقبو سلحجا يق عئابلا لوبق طرشب

 ' ركزو يعفاشلا دنعو «دقعلا مامت دعب ولو دقعلا لصأب ناقحلي طحلاو ةدايزلاف ءنمثلا ضبقو عيبملا كاش كعب

 لحد عيبملا نأل ؛ميلستلاب الإ متي الف ةأدتبم ةلص نوكي هنأ رابتعا ىلع حصي لب «حصي ال عيبلا موزل دعب امهقاحلإ

 = زوجي ال اذهو ءهسفن كلم نک ضوعلا لد قوق ای دا نمف «عئابلا كلم يف ههثلاو :قىرتشملا كلش ق



 هعيب حصي ام 0 53059 عويبلا باتك
 س 50 ارا 9-5 ۰ . ل ١

 ريغ نيد لك ليجات حصو هلكب فاقحتسالا قلعتيو «عيبملا يف ةدايزلاو هنم طحلاو

 .ضرقلا

 رييغت اممل نوكي نألف ءدقعلا عفد امهو ؛لدعلا وأ حبرلا ىلإ ةراسخلا نم دقعلا ةفص اممم ناريغي امهنأ :انلو =

 (حتف) ٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ىلوأ هفصو
 حصو يأ ] :ةدايزلاو (نيكسم (نييع) .هيف هنييعت دعب يرتشملل نمثلا نم طحلا عئابلل حصو يأ :هنم طحلاو

 (عيبم ا مايق لح مكي الو ؛عيبملا ٤ ةدايزلا عئابلل حصو [(ط) .هرادقم. يرتشملا ملع دعب عيبملا ق ةدايزلا عئابلل

 هنأ ؛حصي ال انيع ناك نإو .حصي انيد ناك نإ : طيح" يفف ؛عيبملا نم طحلا امأو ؛نمثلا يف ةدايزلا فالاخب

 ساب ظننا قافلا نأ ملغاو زر ندمت 3 دقعلا لصأب ةدايزلا قحلتو «حصي ال نيعلا طاقسإو ؛طاقسإ
 ؛لك و ملل نمضو «حص ةئام يرتشملا نع عيبب ليك ولا طح ول يح عليك ولا نم نكي مل اذإ ام ديقم دقعلا

 (حتفو تيمور اقفل ا قحتلي ال ليك ولا | طع نذل ؛نمثلا عيمجب عيفشلا اهذخأيو

 نأ يرتشملل نوكي ال نح «هيلع ةدايزلاو لوألا نمثلا طح نم دقعلا يف هيلع عقو ام لكب يأ :خإ قلعتيو

 ميلستب ةبلاطملا يك رتشملا كلمو «ةدايزلاو نمشلا قوتسي يح هسبڪ نأ عئابللو «ةدايزلا عفدي يح عيبملاب بلاطي

 عئابلل سيلو «ةدايزلاب عئابلا ىلع يرتشملا ع محج رب قحتسم عيبملل رهظ اذإو «طحلا نم يقب ام ميلستبو هلك عيبملا

 (ةيافك) [357/7 :قئاقحلا زمر] .ةدايزلا ميلست نم عنتمي نأ
 نم دقعلا هيلع عقو ام لكب يأ :هلكب (ئيع) .عيبملاو نمثلا يف يرتشملاو عئابلا قاقحتسا يأ :قاقحتسالا

 دنع و ءالاح يقب هدر ول يح «نويدملا لوبق قا بش هرجخ ڙي نأ هلف هقح ةبلاطملا نأ ؛الادج وم راص ام ولعم دا أ

 هبلاطي نأ هلو لجألا تبثي A iu را يلمس سووا دلع دل ىلا ع ياي ال نعال عوج سلا وق

 زوجي :هفب كلام لاقو «عربت اهنأل ؛مزالب سيل ةراعإلا يف ليحأتلاو «عربت يهو ةراعإ ضرقلا نأل ؛لاحلا يف

 ةنس ىلإ ًانالف مهرد فلأ هلام نم ضرقي نأب ىصوأ ولو ؛نويدلا رئاسك اضيأ ضرقلا يف مزلي يأ ليحأتلا
 ام اهيف حماستيو «عربتلاب ةيصو هنأل ؛ةدملا لبق هوبلاطي الو هوضرقي نأ ةثرولا مزلي «هلام ثلث نم جرخي وهو

 (حتف) [55/5 :قئاقحلا زمر] .مزلتو ئئكسلاو ةمدخلاب زوجت اهفأ ىرت الأ ءيصوملل ارظن اهريغ يف حماستي ال



 ابرلا باب ۳۹۸ عويبلا باتك

 سا ر

 ابرلا باب
 هماكحأ نایب يف يأ

 E ا ل «ستحلاو ردقلا هتّلعو ؛لامب لام ةضواعم يف ضوع الب لام لضف وهو

 ةلباقم ف اعرش ابرلا ي

 يه ةدايز ابرلا يفو ءلالح يه ةدايز ةخحبارملا يف نكل «ةدايز امهيف نأ ثيح نم يبس بسانت :ابرلا باب

 هتمرحو «داز اذإ لاملا ابر نم ةدايزلا قلطم ةغللا ف وهو «باب لك يف بجاو ةهبشلا نع زارتحالاو مارح

 .امكح ولو لام ةدايز يأ :لضف (حتف ؛يبلج) :هلحتسم فكي اكو ,عامجإلاو ا باتكلا :ةثالثلا ةلدألاب

 (حتف) .نيدقاعتملا دحأل طورشم وهو :ايلاغ يأ :لاغ

 [(نيكسم) .لضفلا ةمرح ةلعو ابر لاملا نوك ةلع وأ ابرلا اهتاوف دنع مزلي يلا ةاواسملا بوحو ةلع يأ | :هتلعو
 .ردقلا نود سنجلا وأ ءسنجلا نود ردقلا يهو «ةصقان ةلعو .سنجلاو ردقلا يهو «ةلماك ةلع :نيعون ىلع ةلعلا

 ؛لجأ ىلإ مهردب مهرذ عيبك يرابتعا لضفو ؛نيمهردب مهرد عيبك يقيقح لضف :نيعون ىلع ًاضيأ لضفلاو
 ىلإ عجار "تاعا 55 نأ رهاظلا و «يرابتعالا لضفلا مرحت ةصقانلا ةلعلاو «يقيقحلا ل اضفلا مرت ةلماكلا ةلعلاف

 ردقلا ابرلا ةلع :انلوق نيعم :انلق «ةلعلا دونجو عم حصي الئامتم هس نوزوملاو ليكلا عيب نأل ؛دساف وهو ءابرلا

 تبثيف «ةروصلا يف يواستلا نع ةرابع وه "ردقلا" :هلوقو ءابرلا اهتاوف دنع مزلي يلا ةاواسملا بوحو ةلع سدجلاو
 (ةيافك «يبلج) .امهيف ةلئامملا هب

 «تاينزولا يف نزولاو تاليكملا ف ليكلا يأ ردقلا :نيئزح نم ةبكرم اندنع لضفلا ةمرح ةلع يأ : :حلإ ردقلا

 الفم ةن ابا ةظنحلا" الكل هلوق وهو.(روهشملا تيدحلا هيفا لصألاو ءدحاو نسج نيم نيبطوعلا توک قه سنجلاو

 ناك الو ءرمألا نعم ربخلاو «لثمب الغم ةطنحلاب ةطنحلا عيب وأ «لثعب الغم اوعيب يأ "أب لضفلاو ديب ادي. لفع

 ةروصلا رابتعاب نوكت نيئيشلا نيب ةلئامملاو «ةلئامملا ةياعر ىلإ بوجولا فرص 2 عيبلاو «بوحولل رمألا
 تاذ اندنع ةلعلاف ءابرلا وه يذلا لضفلا رهظيف «ئعملا يوست ةيسنجلاو ءةروصلا يوسي ردقلاو 5 ئعملاو

 .ايسنجو ًالوكأم هنوك نيدقنلا ريغ يف هنعو «دمحا لاق هبو «نيئزح
 هللا دبع نب رمعم ثيدحلا ؛ةياور يف دمحأ لاق هبو «نامنألا يق ةينمثلاو «تاموعطملا يف معطلا ىه ةلعلا :يعفاشلا دنعو

 طرش دمحأو «ملسم هاور «ريعشلا ذئموي انماعط ناكو ,"لثع الغم ماعطلاب ماعطلا" :لوقي الكف يبلا عمسأ تنك :لاق

 'نيعاصلاب عاصلا الو «نيمهردلاب مهردلا اوعيبت ال" :تلع هلوق :انلو «ةلع ناكف «معطلا فصوب هللعو «ةلثامملا

 ةع هنأل ؛تاموعطملا يف سنجلا عم راخدالاو تايتقالا ةلعلا :كلام لاقو «هريغو موعطملا لوانتيف «هلحي اميف ماع

 نامتألا ىف لاقو ءرابتعالاب ىلوأو بسنأ ناكف لمك هج رظخلاو ةرغلا نآلو ؛رتخدمو تاتقم لك ركذلاب ضخ

 ءادخاو اعون ناك اذإ لثمي لغم نزو ام" :لاق التلع يبلا نأ ف سنأو ةدابغ نع يور ام :انلو «يعفاشلا لوقك

 = «سنجلاو ردقلا ىلع مكحلا بتر «نيطق رادلا هاور "هب سأب الف «ناعونلا فلتحا اذإف كلذ لثمف ليك امو



 ابرلا باب 4 عويبلا باتك

 عيب حصو «امهمدعب ا ءامهدحأب طقف تا امم ءاسّنلاو لضفلا ًمرحف
 اعيمح ءاسنلاو ؛ لضافتلا لضفلا نود ءاسنلا مرحو يأ ردشلاو سنجل ا

 .. لطرلا ىلإ سني 3 اک نوزوملاو «حلملاو رمثلاو ريعشلاو رباك ليخلا

 كلذل قاقتشالا ذحأم ةيلع نع ئبني قتشملا مسالا ىلع مكحلا بترت نأل ؛مكحلا ةلع امفأ ىلع صن وهو =

 ملعو ءامهيلع ةجح نوكيف ؛سنملا عم نزولا وأ ليكلا ببسب لثم.الثم نوزوملاو ليكملا :هريدقت نوكيف ءمكحلا
 تحت لخدي ال اميف ابرلا يرخي ال :اولاق اذهو ؛«ةيوترلا لاومأ نم نوكي ال نزؤي الو لاكي ال ام نأ اذه نم

 لصألا ىلع ئتبيو «رايعملا تحت لوخدلا مدعل ؛ةضفلاو بهذلا نم ةرذلاكو ءريعشلاو ةطنخلا نم ةنفحلاك رايعملا

 نع ةياور يف الإ ءال :ةثالثلا دنعو ءاندنع زوجي هنم نيتنفحب ماعطلا ن رم ةنفح عاب اذإ :اهنم اهنم «ةريثك عورف روكذملا

 نم ةنفح عاب ول .اهنمو «رایعلا دوجول ؛اعامجإ زوجي ال هنم نيليكي بيبز نم اليك عاب ول :اهنمو «كلامو دمحأ

 (حتف «ئيع) .ًاعامجإ زوجي «هنم نيتنفحب حلم
 زوجي الف «هريغ وأ موعطملا يف ناك ءاوس ءاقلطم ءاسنلاو لضفلا مرح ءسنجلاو ردقلا دجو يم يأ :خلإ مرحف
 لضفلا نود لجأ ىلإ عيبلا مرح يأ :طقف ءاسنلاو .لجأ ىلإ عيبلا يأ ءاسنب وأ الضافتم ةطنحلاب ةطنحلا عيب

 ادي زوجي يورملاب يورهلا عيب اذكو «ةئيسن ال ديب ادي ًالضافتم ريعشلاب ربلا عيب زوجيف «سنجلا وأ ردقلا دوجوب
 «مكحلا تبثي ال هبو «ةلعلا عرج امهدحأ :لاقي ال ءاسنلا مرحي ال هدارفناب سنجلا :يعفاشلا لاقو «ةئيسن ال ديب

 ةهبشل الإ مرحت ال ةلعلا ةهبشو «ةلعلا ةهبش ةلعلا يئزج دحأ نإ :لوقن انأل ؛ءاسنلا ةمرح امهدحأب تبثي
 ءايشأ انهه نأ :لصاحلاو ءلضافتلا يهو ءابرلا ةقيقح مرحت ةلعلا ائزج يهو ةلعلا ةقيقحبو ءءاسنلا وهو ءابرلا

 تبثي ابرلا ةقيقحف ءابرلا ةهبش :عبارلاو ءابرلا ةقيقح :ثلاثلاو «ةلعلا ةهبش :يناثلاو «ةلعلا ةقيقح :اهدحأ :ةعبرأ

 ق: یو ي الو قلعلا ةهبفب ابرلا شر تالا ةقيقع
 ,نيع) .ريخأتلا وهو ءدملاو نونلا حتفب ءاسنلا :ءاسنلاو (ةيافك) .رخآلا ىلع نيضوعلا دحأ لضف يأ :لضفلا

 «نوزوم وأ ليكم هنأ ىلع عراشلا صن ام [(ينيع) .ليكلا تحت لدي يذلا يأ ] :ليكملاعيب حصو (نيكسم
 «هب اعيب اميف ايواست نإو ءزوجي ال اليك نوزوملا وأ انزو ليكملا عاب ول ىح «كلذ سانلا كرت نإو ءادبأ كلذك وهف
 هيلع صوصنملا فالح ىلع فرعلا نأ :فسوي يبأ نعو «ةداعلا ربتعت هيف صن ال امو «ةلاصألاب امهيواست ملعي يح

 (حتف) .تلدبت دقو «تقولا كلذ يف هيلإ روظنملا يه تناكف «ةداعلل ناك امتإ تقولا كلذ يف هيلع صنلا نأل ؛ربتعم

 (ئيع) .نزولا تحت لحدي يذلا نوزوملا حصو يأ :نوزوملاو
 ءيش لك يأ ةيقوأ رشع انثا هنأ :ةيانبلا يو «هب نزوي ام وهو «نم فصن -اهحتفو ءارلا رسكب - لطرلا :لطرلا

 لختاف جرح «ءاعو لك نزو يقو ءاعو يف الإ كسمتست ال اهإف ؛ناهدألا لثم نوزوم هنإف ؛لطرلا ليك هيلع عقو
 نأل ؛ئزو وهف ىقاوألاب عابي امت نأ هريسفت :نانع ىضاق لاقو «ثزولا مولعم:ءاعو هب دارملاو ءاريسيت كلذل لطرلا

 - ءاينزو نوكي الو يليك وهف هنزو تردق ام ليباكملا رئاس امأو ءاينزو تراضف نزولا قيرطب تردق يقاوألا



 ابرلا باب ۳, عويبلا باتك

 ہرا يف يرجي مديح يأ

 058 :نتضيلاب ةضيبلاو 37 نيتحافتلاب ةحافتلاو 4 نيتنفحلاب الا عب صر .فرصلا

 نوزوملاب نوزوملا عاب هنأل ؛زوجي ال ءاوسب ءاوس ىقاوألا ريغ ل ایکب اليك عیب اذإ ل ااطرألاب عابي ام نأ اذه ةدئافو =

 جسر [7//3 :قئاقحلا زمرا .لطبيف ةفزاج نوزوملاب نوزوملا عيب نوكيف هوا يږدق مي ىلا ليكلاب

 حصي ال يأ :الضافتم ال (ئيع) . ا وو وبس حص" :هلوقب قلعتم :هسنجب

 27 اوس اهتیدرو اهديحج ' :الكفع هلوقل :ةديجو (ئيع) .لضافتلا يهو ميرحتلا ةلع دوجول ؛الضافتم ناك اذإ

 «كلذك فقولا نوكي نأ يغبنيو «ءيدرب هديج عيب يصولل زوجي الف «ميتيلا لام يف الإ ريتعت ال ةيؤبرلا لاومألا يف

 (حتف) [58/7 :قئاقحلا زمر] .زوجي ال اهنم نيئيدر نيزيفقب ةديح ةطنح نم ازيفق عاب ولف
 نإ ءانيع رخخآلاو ايد امهدحا ناك نإف :تايوبرلا قا دقعلا سلخم ق نيلدبلا نييعت طرتشي يأ :نييعتلاربقعيو

 نيعتي ال نيدلا نأل ؛نادبألاب قرفتلا لبق سلجملا يق ضبقلاو «نيدلا راضحإ طرتشيو «زاح عيبملا وه نيعلا ناك

 اذه ةديج ةطنح ريفق كنم تيرتشا"ك سلجملا ف هرضحأ نإو رحي م عيبملا وه نيدلا ناك نإو «ضبقلاب الإ

 نق وهف جالا هلع لحم اهو دبع سلاف اعقب زاهق ءاعيم نيدلا لعج هنأل ؛"زيفقلا

 لاقو «زاخي ضبقلا لبق اقرفتو ءاهنيعب ريب ارب عاب ول يح «نيلدبلا ضباقت طرتشي ال يأ :ضباقتلا ال

 :لاق ع هنأ :هقف باطخلا نب رمع ثيدحل ؛قارتفالا لبق | ماعطلاب ماعطلا عيب يف طرش ضباقتلا :يعفاشلا

 متلاو ياهو ءاه الإ 7 ريعشلاب ريعشلاو :ءاهو ءاه الإ ابو ربلاب ربلاو ءءاهو ءاه الإ 3 يبهذلاب بهذلا"

 كلام لاق هبو ءابرلا ةهبش تبثيف «ناضبقلا بقاعتي دق سلخملا يف اضباقتي ل اذإ هنألو "ءاهو ءاه الإ ابر رمتلاب

 وهو دوصقملا لوصحل ؛نيعم بوثب نيعم بوثك ضبقلا هيف طرتشي الف «نيعتم عيبم امهنم الك نأ :انلو «دمحأو

 هب نيعتي ام نأ ريغ نيعتلا :يور امت دارملاو ءضبقلاب الإ نيعتي ال هنأل ؛فرصلا فالخب «فرصتلا نم نكمتلا

 (حتف «ٰييع) .نييعتلاب امهريغو «عامجإلاب فرصلا يف ضباقتلا طرتشي اذهو «ضبقلاب نانيعتي نادقنلاف «فلتخي

 (نيكسم) .عامجإلاب طرش هيف ضباقتلا نأل :فرصلا ريغ
 [(حتف) .فكلا الم :"ةياهنلاو سوماقلا" يقو «حاحصلا يف امك نيفكلا ألم ءافلا نوكسو ةلمهملا حتفب] :ةنفحلا

 وهف عاصلا فصن نود امو :"ةيادهلا" بحاص لاقو «ةثالثلل افالح ةلعلا دجوت ملف «رايعملا تحت لحدت ال األ

 ءرطفلا ةقدص يف عاص فصنب ريدقتلا زاجو «عاصلا فصن نود ام, عرشلا يف ريدقتلا دري مل هنأل ؛ةنفحلا مكح يف

 وه اذهو «مارح هنم ليلقلاف ريثكلا يف مرح ءيش لك :لاقو «نيترمتلاب ةرمتلا هركي هنأ :دمخم نع ىلعملا ىورو
 اميسال «توافتلا رادهإ مزلتسي ال عاصلا فصن نود ام عرشلا يف ريدقتلا مدع ذإ ؛سانلا لاومأ ةنايصل حيحصلا

 (حتف «ئييع) .نيركلاب ركلا وحن عيب ىلإ ةليسو نيتنفحلاب ةنفحلا عيب ذختا اذإ



 ابرلا باب e عويبلا باتك

 مف لا 000 نا ق ` ف
 محللاو ءامهايعأب نيسلفلاب سلفلاو «نيترمتلاب ةرمتلاو «نيتزوجلاب ةزوجلاو

 27 ةالئامعم رمعلاب وأ بطلاب بطّرلاو ,نطقلاب سابركلاو «ناويحلاب
 سابركلا عيب حصو يأ لإ بطرلا عيب حصو يأ

 سلفلا عيب زوجي ال :دمحم لاقو «سلفلا عيب ىلإ ةنفحلا عيب نم لئاسملا هذه ةلمحي قلعتي [(نيكسم«ئيع)

 انمث راص هنأ :نيخيشللو «يعفاشلا لاق هبو «نييعتلاب نيعتي الف نيمهردلاب مهاردلاك راصف نم هنأل ؛نيسلفلاب

 ىلإ يدوي هنأل ؛اقافتا زوجي ال هنيع ريغب امهدحأ وأ امهنايغأ ريغب اناك اذإ امال ؛"امهايعأب" :هلوقب .ديق امنو ان

 (حتف) [55/؟ :قئاقحلا زمر] .ابرلا
 نم وأ «ةاشب هاش محل عاب نأب هسنحج نم ناك ءاوس «نيخيشلا دنع ناويحلاب محللا عيب حصو يأ ج محللاو

 نأ الإ هسنح نم ناويحلاب محللا عيب حصي ال :يعفاشلاو دمحم لاقو «ةاشب ريعب محل عاب ناب هسنج فالح

 لع هيهنل ؛طقسلاب يقابلاو محللا نم هيف ام ةلباقع محللا نوكيل ناويحلا يف يذلا نم رثكأ زرفملا محللا نوكي

 ةئيسن رخآلاب امهدحأ عيب زوجي ال اذهو ءدحاو سنج امهنألو ."أطوملا" يف كلام هاور «ناويحلاب محللا عيب نع

 دنع و ناک ام فيك زوجيف ءلوزوخم شيل نا ويحلا نأل ؛نوزوملا ريعب نوزوملا عاب هنأ :امهو (الضافتم اذكف

 (حتف «ييع) .اعيمج مهلوق يف زوجي ةحوبذم ةاشب ةيح ةاش ىرتشا ولو ءاعامجإ ةئيسنلاب زوجي الو زوجي ال :دمحأ

 لزغلاب اذك و ءالضافتم وأ ايواسته ناك ءاوس اقلطم نطقلاب نطقلا نم بوثلا عيب حصو يأ :نطقلاب

 ءانطق دوعيف ضقني ال لزغلا نأ ؛سنجلا فالتحال دمحم دنع زاج لزغلاب نطقلا عاب ولو ءاسنج امهفالتخال

 جولحملا ريغب جولحملا عاب ولو ءرهظأ دمحم لوقو «نطق نطقلا لزغ نأل ؛ايواستم الإ زوجي ال :فسوي وبأ لاقو

 (حتف) ٠١[ 255/7 :قئاقحلا زمر] .ال الإو رحآلا يف امم رثكأ صلاخلا نأ ملع اذإ زاج

 صقنيأ :هنع لكس نيح اء هلوقل ؛ةثالثلا تلاق هبو «زوجي ال :الاقو «ةفينح يأ دنع ليكب اليك يأ :خلإ بطرلاو
 «رمتلاب بطرلا عيب زوجي الف «ناصقنلا يهو ةلعلا ىلإ راشأو ؛عيبلا دسفاق "ذإ ال" :353- لاقف «معت :ليقف «فح اذإ

 هنأ ىلع ليلدلاو ءالثامتم رمتلاب هعيب زوجيف «رمت بطرلاو ؛"لثمت الثم رمتلاب رمتلا" :روهشملا ثيدحلا يف تع هلوقو

 هعيب زاج ارمت ناك نإ هنألو ؛ارمت هام "؟اذكه ربي رمت لك وأ" :لاق «بطر هيلع يدهأ نيح تع هنأ يور ام :رمت

 «ناعوتلا فلتخا اذإ" :لقع هلوق وهو ثيدحلا رحنآبف «رمت ريغ ناك نإو :"لثمت الغم رمتلاب رمثلا" :ثيدحلا لوأب

 (حتف «ييع) .روهشملا هب ضراعي ال دحاولا ربخف «حص ولو «ليق ام ىلع حصي مل هوور امو «'متئش فيك اوعيبف



 ابرلا باب PY عويبلا باتك

 رقبلا 3 ءالضافتم ضعبب اهضعب ةفلتخملا موحللاو :بييرلابو تحلب بنعلاو
 | عيب اضيأ حصو يأ

 E و «محللاب وأ ةيلألاب نطبلا محشو «بنعلا لخب لقدلا لحتو ءمنغلا ن
 ربخلا عيب ا د تاجو اتوا

 بيبزلاب بنعلا عيب حص يأ [ال وأ فافحلا دعب توافتلا ملع اقلطم بنعلاب بنعلا عيب حص يأ ] :خإ بنعلاو
 قافتالاب زوجي ال :ليقو رم ام ليلعتلاو ءامه افالح «ةفينح يبأ دنع نزولا يف الثامتم رمتلاب بطرلا عيبك

 هنأ دمحم نع ما. یورو ایت مشوق يف نضاله اهدعلا خبيب زاوتج رفعت و نأ خالو هلا رب يغب ةيلقملا ةطنخلاك

 هلوق ب دمحم عحر يح هب لزأ ملو ءرمتلاب بطرلا هتمزلأف «بييزلا نم زيفقب بنعلا نم زيفقب سأب ال :لاق
 و لاب یو ما یا و ےب ےک اسي مشوق يف 8 رسب تتعلاب بثعلا امأو

 (حتف «يييع) .زوجي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع لثم ًالثم زوجيف بيبزلاب

 فصوي ةاكزلا يف ناويحلا نم رخآلا باصن هب لمكي ام لكو ءاسنج ةفلتخملا موحللا عيب اضيأ حصو يأ :موحللاو
 (يبلج) .سنجلا داحتاب فصوي سيماوحجلاو رقبلاك كلذك نوكي ال امو «لبإلاو رقبلاو منغلاك سنجلا فالتحاب

 محلو «رقبلا محلب ةاشلا محل لثم الضافتم ضعب اهضعي اس ةقلتخحملا موحللا عيب حص يأ :2! اهضعب

 «سنجلا ةفلتخم نوكي نأ :ناثلاو ؛ةكيسن ال ادمن نوكي نأ :امهدحأ :نيظ رش نكلو ؛لمجلا محلب سوماجلا

 نأض محلو «رقبلا محلب سوماج محل عاب ول يح «نأضلا عم زعملا محل اذكو «دحاو سنج رقبلاو سوماخلا محلو

 :ةثالثلا دنعو «لضفلا ةمرح ةلع متف ءامهسانجأ داحتال اتاق رج مل يتاخبلا محلب بارعلا وحلو عزعملا محلب

 هنأل ؛ستحبا داحتا عم زوج تيح الضافتما هسنخج ريظلا محل عيب فالخب «نالدبلا ىؤاست اذإ الإ اقلظم زوج ال

 (يباج ؛ح «حتف ؛ئيع) .الضافتم زوجيف «يعرشلا ردقلا هل i ak «يليک الو ينزوب سيلف «ةداع نزوي ال

 نكلو «ةثالثلل افالح لصألا :فاللتحتاب. سحلب فالاننغال ؛ةلضافنمو ايواسفم عيبلا اذه حص يأ :خل ! رقبلا نبلو

 يقاتل [ة/9 اا رر نيفيا فتو ديب افي كوكي يأ موسللا قا نيروكاللا نطر لاب

 حص يأ [بنعلا لخب - رمتلا نم ئدرلا وهو «فاقلاو لادلا حتفب - لقدلا لح عيب هب اضيأ حص يأ | :هلإ لخو

 مهأل ؛ةداعلا ىرجم مالكلل ءارجإ لقدلا لح صح اغإو «نيروكذملا نيطرش لاب اليشافتمو ايؤاستم عيبلا اذه

 [51/7 :قئاقحلا زمر|.كلذك رمتلا لك لح يف مكحلاف الإو ءلقدلا نم لخلا ذاختا اوداتعا

 ةفلتخم سانجأ األ ؛نأضلا نم اهلك تناك نإو :محللاب وأ (ط) .الضافتم ضعبب اهضعب عيب حص يأ :محشو

 :هلوقو «عيبلا اذه زوجي يأ :خلإ زبفلاو 5 :قئاقحلا زمر|.ةلعلا مدعنيف دصاقملاو روصلاو ءامسألا فالتحال
 ص

 تنتاك كآن ع ةئبسب ناك لاق كد 55 نوكيو ا اک لاه زا نأ ؛لئاسملا هده عيمجب قلعتم "ةاضافتم'"
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TTفقوي ال هنأل ؛مامالا دنع زوجي ال اردخأتم زبخلا ناک نإو ءليكم يف 3 ویلا هيكل 0  

 هنأ ؛فسوي بأ دنع زوجيو «هدنع يددع هنأل ت دک و ا ومو اهع معلا ى تاغ هنإف «هل دح ىلع

 (حتف («ئيع) .هيلع ىوتفلاو «حصأ لوألاو «قيقدلاو ربلاب ربخلا عيب يف ريح ال :ةفينح يأ نغو «هدنع زو



 ابرلا باب Y۳ عوببلا باتك

 تھ راب نوتيزلاو ‹قيوسلاب وأ قيقدلاب ا عيب هيإ داضافتم قيقدلاو ربلاب

 .مسمسلاو نوتيزلا يف ام رثكأ جريشلاو تزل نوتكي یخ ءجريشلاب م ر

 .اددع هل انزو ريتا ىإ ظرشتتسيو

 نزولا تين نم يأ

 ةدايزلا لامتحا يف ةفزاجاك راصف «ةطنحلا تابح لخلخت و ءامهزانتكال ؛ةطنحلا نيبو امهنيب وسم ريغ ليكلاو

 ةروصلاو مسالا داحتال ؛الضافتم زوجي الو ءاليك ايواستم قيقدلاب قيقدلا عيب زوجيو «ليكب اليك ناك نإو زوجي الف

 ريغ اناك نإو ءةموعنلا نم ةدحاو ةفص ىلع اناكو «نيسوبكم اناك اذإ قيقدلاب قيقدلا عيب زوجي امنإو «ئعملاو

 اع عيب زوجي الو ءزاوحلا مدع حصألاو «ناتياور هيفف «ةنزاوم قيقدلاب قيقدلا عاب نإو ءزوجي ال امهدحأ وأ نيسوبكم

 ةطنحلا ءازجأ قيقدلاو «ةيلقملا ةطنحلا ءازجأ قيوسلا ذإ ؛ةفينح يبأ دنع ًالضافتم الو اوات ال قيوسلاب قيقدلا

 امال ؛ناك ام فيك زوج :الاقو ءامهئازجأ عيب اذكف ؛لاحب حصي ال ةيلقملا ريغب ةيلقملا ةطنحلا عيبو «ةيلقملا ريغلا

 (يفاك «حتف «نييع) .هجو نم دحاو سنح امهنأ :هلو «دوصقملاو مسالا فالتخال نافلتخم ناسنج

 (ييع) .رخآ مساب صح نإو ؛هجو نم دحاو سدح هنأل ؛الضافتم وأ ايواستم ناك ءاوس :قيوسلاب وأ

 رسكب مسمسلا نهد وهو «برعم جريشلا :خلإ جريشلاو (نيع) .نوتيزلا عيب اضيأ حصي الو يأ :نوتيزلاو
 لثم نيشلا حتفب وهو «هئافصل هب اهيبفت جريش ريغتي نأ لبق ريصعللو ضيبألا نهدلل :ليقو ءاهحتف يكحو نيسلا

 هتلثمأف هتلق عمو ليلق وهو ءمهرد باب نم ريصي هنأل ؛نيشلا رسک زوجي الو رفعج وحن للعف بابب قحلم بنيز

 تيزلا نأ ملع نإ :هجوأ ةعبرأ ىلع جريشلاب مسمسلاو تيزلاب نوتيزلا عيب نأ ملعا مث ءاهنم اذه سيلو ةروصحم
 ءزاج رثكأ لصفنملا تيزلا ناك نإو «هلثم هنأ ملع نإ اذكو «حصي مل لصفنملا تيزلا نم رثكأ نوتيزلا يف يذلا

 وه دقعلا يف لصألا نأل ؛رفز دنع حص هنم لقأ وأ هنم رثكأ وأ هلثم هنأ ملعي مل نإو «عامجإلاب ةثالثلا هذهو

 هجو نم حصيو «نيهحو نم دسفي هنأل ؛ةبلاغ داسفلا ةهج نأ :انلو «لامتحالاو كشلاب دسفي الف «زاوجلا

 (حتف «ئيع) . آما ا ديعو ؛ققحتملاك ابرلا يف مهوتملا نألو ؛حصي الف «دحاو

 «واسعلا بجرب نزولا نآل ؛فسوي يبأ دنع :اددع ال ًانزو (ط). لفثلاب ةدايزلاو هلثمب نهدلا نوكيف :مسمسلاو

 :دمح دنعو ؛ئفي هبو «لوق يف يعفاشلا لاق بو لضألاب ةقخلما وهو لضضفلا ةهبش ققحتيف ةبخوي ال ذدعلاو
 ف

 لاق هبو «لماعتلاب كرتي نيايقلاو «سانلا ةجاح و لماعتلل اعرش طقاس توافتلا نأل ؛اددعو انزو امهب ضرقتسي

 تولفتم وهف نززو نإو.هنآل ةاقلطم زوج ال ةف يآ فقرو فلا ريقي قالام دقعو لوق يق يعفاشلاو دمحأ
 الو E ال يواستلا تبثي الف يلثملا يف حصي امنإ ضارقتسالاو «رحأتلاو مدقتلاو رونتلاو زابخلاو ربخلا توافتب

 (يفاك «حتفر [17/؟ :قئاقحلا زمر] .ابرلا نع ازرحت زوجي الف ءاددع



 ابرلا باب P4 عويبلا باتك

 :هق يرخلاو ملسملا نيب الو ةدبع و ديسلا نيب ابر الو

 رحلاك راص هنأل ؛بتاكملا فالخب دلو مأ وأ اربدم ولو [(نيع) .ابرلا ققحتي الف هالومل هدي يف ام نأل] :هدبعو

 ناك نإو «هدي يف امو هتبقرب قرغتسم نيد هيلع نكي ملو هل انوذأم دبعلا ناك اذإ اذهو «هبسک يف اقر ادي

 قح هب قلعت :امهدنعو «بتاكملاك راصف «ةفينح يآ دنع ىلوملل كلم سيل هذي قام نآل ؛زوغ ال نيد هيلع

 (حتف) [57/7 :قئاقحلا زمر] .نيد هيلع ناك نإو ءامهنيب ابر ال :" طيحما" فو ءةهبشلا نع ىرعي الف «ءامرغلا

 راق يف يبرحللاو ملسملا نيب ابر ال" ع هلوقل ؟دساف دقعب ولو :همث .بنرخلا راق ىف يبرحلا رفاكلا يأ :يرحلا

 لحد ول هنأل ؛"همث" :هلوقب ديق امنإو ءرذع الب ناک ناب هاضرب لحيف «حابم هلام نألو «لوحکم هاور ."برحلا

 يف كلامو دمحأو يعفاشلاو فس وی وبأ لاقو ءًاقافتا زوجي ال نيهردب امه رد ملسم هنم ابق عنامأي رح انراد

 كلمتي ال نأ نامألاب مزتلا ملسملا نال ؛انراد يف مهتم نماتسملاب يبرحلل ارايثعا امنهديب ابرلا يرجي :ةحيحص ةياور

 دقعبو «حابم مهام نألو ءانيور ام امهيلع ةجحلاو «لالحلا كلملا ديفي الف ءدساف دقعلا اذهو «دقعلاب الإ مهام

 مهاضرب هذخأ اذإف «مهاضر نودب مهيديأ يف امل ضرعتي الو «مهرذعي ال نأ مزتلا هنأ الإ اموصعم رصي مل نامألا

 بل يعز .ةقباسلا ةجايإلا مكه كلم



 قوقحلا باب ۳o عويبلا باتك

 قوقحلا باب
 'س هداك او ف 5 و

 «هقفارم وأ هل وه قح لكب الإ لزنم ءارشبو «قح لكب تيب ءارشب لخدي ال ولعلا

 es ةلظلا 9 بیک راك هارب ليغ هدف وأ هيف وه ريثكو ليلق لكب وا

 يف لصأ وه ام نايب نم غرف امل [(نييع) .ةدوهعملا قوقحلا نم نمشلاو عيبملا عبتي ام يهو] :قوقحلا باب
 يف نأل ؛ابرلاب ةصاخ ةبسانم هلو «ةدوهعملا قوقحلا نم امهعبتي ام بابلا اذه يف ركذ نمئلاو عيبملا وهو «عيبلا

 دعب اهركذ قيليف «عباوت اهنأل ؛قوقحلا رخأو «لالح وه عيبملا ىلع لضف نايب انهو «مارح وه لضف نايب هباب

 ' (حتف) .عويبلا لئاسم
 نودب لحدي الف «هلثمل اعبت نوكي ال ءيشلاو «هلثم ولعلاو «ةتوتيبلل حلصي دحاو فقسمل مسا تيبلا نأل :ولعلا

 وخ قح لكب" :يرتشلا لوقي نأ الإ «لرس ءارشب لحدي ال ادو هل وه قع لكب" :لاق نإو .هيلع ضيضنتلا

 لزنملا نأل ؛"لزنملا نم وأ لزنملا يف وه ريثك وأ ليلق لكب هتيرتشا" :لوقي وأ «"هقفارع. هتيرتشا" :لوقي وأ "هل

 عم هلهأب لجرلا هيف نكسي خبطمو فقسم نحصو تويب ىلع لمتشي امل مسا هنأل ؛تیبلاب هبشو «رادلاب هبش هل

 .لبطصإ هيف سيل هنأل ؛هيف روصق برض
 ههبشلو «كلذ وحن وأ هلا وه قح لكب :لوقي نأ لقم «عباوتلا ركذ دنع ًاعبت ولعلا لدي راذلاب ههبشلف

 رادلا نأل الذ نج اعيش ركذي مل نإو راد ءارشب لحديو «عباوتلا ركذ نودب لزنملا يف ولعلا لخدي ال تيبلاب

 «هئازجأ نم ولعلاو «فقسم ريغ نحصو لزانمو تويب ىلع لمتشيو «طئاحلا نم دودحلا هيلع ريدأ امل مسا

 راجشألاو ءاملا رثب لخدي اذكو «ركذلاب هدارفإ ريغ نم رادلا ءارشب فينكلا لدي امك «ركذ ريغ نم هيف لحديف

 ولعلا لخدي انفرع يفو «ةفوكلا لهأ فرع ىلع ءانب ليصفتلا اذه :"يفاكلا" فو ءاهيف ناتسبلاو اهنحص يف ىلا

 ءاريبك وأ اريغص ناك ءاوس «ةناح ىمسي نكسم لك نأل ؛رادلا وأ لزنملا وأ تيبلا مساب عاب ءاوس «لكلا يف

 (حتف) [57 257/7 :قئاقحلا زمر] .هلهأ فرع رصع لك فو «ميلقإ لك يف ربتعيف
 (نيكسم) .هيلع صني نأ الإ قح لكب تيرتشا :لاق نإو ولعلا لحدي ال تيب هقوف اتيب ىرتشا ول يأ :قح لكب

 رادلا ءارشب - ءالخلا تيب وهو - فينكلا لعدي امك يأ :فينكلاك .خلإ ءارشب ولعلا لحدي الو يأ :ءارشبو

 ةلظلا لحدت ال يأ طاباس :ةيسرافلاب اه لاقي ةفصلا ةئيهك مضب ىه :ةلظلا ال (ئيع) .ركذلاب هدارفإ ريغ نم

 اهحتفم ناك نإ قوقح ركذ الب لحدت :امهدنعو ءال وأ رادلا يف اهحتفم ناك ءاوس «ةفينح يبأ دنع رادلا عيب يف

 ‹قيرطلا ءاوه ىلع ةينبم دودحلا نع ةحراخ اهأ :مامإللو ءولعلاو فينكلاك رادلا عباوت نم اهنأل ؛رادلا يف

 (حتف «ئيع) .اهوحنو قوقحلا ركذب الإ لحدت الف «همكح تذحأف



 قوقل تا ۳۲٦ ایسا

 ل وه وح لك وحن الإ برشلاو ليسملاو قيرلا لخدي الو هل وه يح كيال
 وشي ا

 ؛قح لك وحنب هلوق ىلإ :2! قيرطلا لخدي الو (نيع) .ليلق لكب وأ هقفارم. :لوقي نأب كلذ وحنو :هل وه
 روصن رابتعاب هج و نم لصأو «اهنيع لود عيبملاب ع : عافتنالل دصقت اشا ثيح نم هجو نم ةعبات عايش الا هله نذل

 «ةعبات تناكف د ودحلا نع مع ج راح اهنم لک نأ ؛قفارمل ا وأ قوقحلا نك كب الإ لخدن اف «عيبملا ل ودب اهد وج ۾

 ماع قيرط ىلإ وأ ةذفان ريغ س ىلإ قيرطلا امأ «ناسنإ كلم يف صاخلا قيرطلا دارملاو «عب اوتلا رك ذب لج لتف

 ريغب قيرطلا قحعس ال ىرتشملاف «قيرط ةعيبملا رادلل سيل :ةئابلا لاقو «قوقحلا يرتشملا ركذ نإف :لحديف

 «عئابلل تناك نإف 55 رادلا ىلع ىرحخأ راد عوذج تناك ول كلذكو «بيعلاب اهدري نأ هل نكل «ةجح

 (حتف (نييع) :درلا هلق وتبيعلا هل تمم ناك هريغل تناك إو «عئابلا ىلع بجاو عيبملا رھيل نأ ؛اهعفرب رمؤي

 .ةريغو رطملا يرجح س وه :ليسملاو

 ركذ ل ودب نقرألاو نكسملا عيب يف ءايشألا هذه لحدي اب يأ ءاملا رفا يتلا وه ةمجعملا رسك 35 :برشلاو

 هوحنو قح لك ركذ ريغ نم ةراحإلا يف برشلاو ليسملاو قيرطلا لخدي يأ :ةراجإلا فالخب (ييع) .قوقحلا
 هذه ئثتسا ول اذهو «ةراجتلل نوكي دق هنأل ؛عيبلا فالخب «ع افتنالل دقعت ةراجإلا نأل ؛اضرأ وأ اراد رحأتسا اذإ
 اهيف اه وحد بج وف غا الا ةد الا ١ اصلا نيعلاب عافتنالا کی ل کا ؛ طبت ةراجإل دمع نع ءايشالا 2 5 4 = | 1 13 4 5 | 5 | 0 : ) . 0 | ت ا

 ليسملا لخدي ال ناك نإف صاح كلم يف نكي مل اذإ امه ديقم ةراجإلا ف ليسملا لوخد نأ الإ «دقعلل احيحصت

 ةلضتملا تالالاو مامحلا ردق لخديو وو و قح لكب کد اذإ الا صاخلا كللملا ٤ جلثلا | طقسم الو «كقنيح

 (حتف «ٰییع) .هريغو بابلاك تيبلاب



 قاقحتسالا باب ۳۲۷ عويبلا باتك

 قاقحتسالا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ل ت 3 پت ضا 5 ا

 i E E 0 SS ORES E E ضقانتلاو ءرارقإلا ال ,ةيدعتم ةجح ةنيبلا

 اذه ركذ [(نيكسم ؛ئيع) .اضيأ يلوضفلا عيب ركذ بابلا اذه يفو «قحلا بلط وه] :قاقحتسالا باب
 دعب نوكي بلطلاف ؛قحلا بلط قاقحتسالا يعي ؛نيعمو اظفل امهنيب لا ةبسانملل قوقحلا باب بيقع بابلا
 األ [(نيع) .سانلا ةفاك قح يف رهظت نح ريغلا ىلإ] :ةيدعتم ةجح ةنيبلا (ةيانع «نيكسم) .ةلاحم ال قحلا

 ىعداف ؛ةمأ ىرتشا اذإ امك «ةفاكلا قح يف هؤاضق ذفنيف «ةماع ةيالو يضاقللو ءءاضقلاب الإ ةجح ريصت ال

 ؛يعدت ةمألاو ءاهئارش لبق اهدلوتسا وأ اهربد وأ اهقتعأ دقو «نالف كلم اأ وأ ءلصألا ةرح اههأ يرتشملا

 عحريو «ىوعدلا ةحص عمي ال اهعورفو ةيرحلا يق ضقانتلا نأل ؛هتنيب لبقت «هاوعد ىلع ةنيبلا يرتشملا ماقأو

 ىوعد عمست ال نح «سانلا ةفاك قح يف تتبث «عئابلا قح يف اهتيرح تبث اذإو «عئابلا ىلع نمثلاب يرتشملا
 يقو ؛ءالولاو بسنلاو حاكنلاو قتعلا يف ةفاكلا ىلإ ةيدعتم ةجح ةنيبلاب ءاضقلا نأ :لصاحلاو ءدحأ نم كلملا

 (حتف «ٰييع) .هلبق ال خيراتلا تقو نم خرؤملا كلملا

 ةجحب رارقإلا سيل نعي [(ييع) .يعدملا ىلع رصتقي يح «ريغلا ىلإ ةيدعتم ةجحب رارقإلا سيل يأ | :رارقإلا ال

 اذهو «هيلع رصتقيف «هريغ نود هسفن ىلع ةيالو رقمللو ءءاضقلا ىلع فقوتي ال هسفنب ةجح رارقإلا نأل ؛ةيدعتم

 هل رهظ مث ادبع ىرتشا اذإ هنأ :اهنم لإ تدلو ةعيبم :هلوقب فنصملا اهيلإ راشأ ام :اهنم :ةريثك عورفل لصأ

 عئابلا يأ لكلا ىلإ ىدعتيف «ءادتبالا نم ةنيبلاب كلملا تبثي هنأل ؛نمثلاب عئابلا ىلع عحري هنإف «ةنيبلاب قحتسم

 هيلع رصاق هرارقإ نأل ؛عئابلا ىلع نمثلاب عجري ال هل قحتسم هنأ لجرل دبعلاب يرتشملا رقأ ولو «يرتشملاو

 رهظي الف «هل رقملل كلملا تابثإب ةرورضلا تعفدنا دقو «رابخإلا ةحص ةرورض هب رقملا يف كلملا هب تبثيف

 ىلع رارقإلاب ىضقي ةنيبلاو رارقإلا عامتجا دنعو ؛عئابلا ىلع نمثلاب عوجرلا يف يرتشملا قح يف قاقحتسالا
 (حتف) [554/7 :قئاقحلا زمر] .نمثلاب هعوجر ةجاحلاو «ةنيبلابف ةجاحلا دنع الإ رهظألا

 هضعب ناك اذإ ضقانت همالك فو «رحآلا ضقن دحاو لك نأك اعفادت نامالكلا ضقانت :لاقي :ضقانتلاو

 نوك طرش نم مهنمو هطرش نم مهنمف يضاقلا دنع مالكلا نوك طارتشا يف اوفلتخاو «ضعب لاطبإ يضتقي
 ىلع ةنيب يرتشملا ماقأو ءاهيعدي نالفو «نالف كلم امنأ ىعدا مث ةمأ ىرتشا ول امك ءطقف ىضاقلا دنع يناثلا
 ءاضقانتم ناك هريغل ىعدا اذإف «عئابلا كلم اأ ىلع ليلد ءارشلا ىلع همادقإ نأل ؛لبقت ال نمثلاب عجريل هاوعد

 نأل ؛كلملا ىوعد مالكلا يف ضقانتلا عنمي امنإو «ضقانتلا مدعل ؛لبقي نالف كلم هنأ عئابلا رارقإ ىلع نهرب ولو
 عورفل لصأ اا اذهو ءاطقسف رخآلا نم ىلوأب سيل امهدحأ ذإ ؛ضقانتملا مالكلاب مكحي نأ هنكمي ال يضاقلا

 (حتف «ييع) .' طوسبملا' نم ىوعدلا باتك يف اهعضومو ةريثك



 قفاقحتسالا باب ۳۲۸ عويبلا باتك

 سب تششىناف «تدلو ةعيبم .بسنلاو قالطلاو ةيرحلا هل «كلملا ىوعد عنعي
 هدم داليحساب رشا كوع | وأ نيعلا كلف يع

 E E HE ا يا اي رقأ نإو ءاهدلو اهعبتي
 ةي راجل اب شما

 ؛لبقت «ةنيبلا ماقأو «نالف ةقتعم اأ ىعدا مث اهضبقو ةمأ عرتشا ول امك :ةيرخل خعوغد عنع ال ضقانتلا يأ :ةيرحلا ال

 لبقت هنإف «ةباتكلا لبق هقتعأ هالوم نأ ىلع نهرب مث «ةباتكلا لدب بتاكملا ىعدا ول امكو «عئابلا ىلع نمشلاب عحريو
 هب درفتي وق وه ذإ ؛ءافخلا هيف يري رمأ هنأ ؛قتعلا ىوعد ق ىوعدلا ةحص عنمي ال ضقانتلاف «ىدأ امن, عجرو ع ةتنيب

 (يناك «حتف «ييع) .دبعلا نع ج رحلل اعفد ضقانتلا ىفعيف «كلذ دعب ملعي مث «هقاتعإ دبعلا ملعي ال اعرف «ىلوملا

 نأ ىلع ةنيب تماقأ مث ءاهجوز نم اهسفن تعلتحا اذإ ةأرملاك «قالطلا ىوعد ضقانتلا عنمب الو يأ :قالطلاو

 ذإ ؛ةضقانتم تناك نإو األ ؛علخلا لدب درتست نأ اهو ءاهتنيب لبقت هنإف «علخلا لبق ثالث اهقلط اهجوز

 لالقتسال ضقانتلا ىفعي اذه عمو ء«ةضقانتم قالطلا ىوعدب نوكتف «قالطلا مدع ىلع لدي علخلا ىلع اهمادقإ

 ثالثلا نود ام يف نأل ؛ثالثلاب ةلأسملا انديقو «كلذب ملع اه نوكي نأ ريغ نم اهيلع ثالثلا عاقيإب جوزلا

 يف امأو «نيموي وأ موي لبق اهتنيبب ةأرملا هتتبثأ يذلا قالطلا دعب اهجورت دق هنأ ةنيبلا جوزلا ميقي نأ نكمي
 (ةيافك «حتف) ا 1 :قئاقحلا اا رکی داف تاللا

 هعابو يرتشملا ةضبقو «هدنع دلو !دبع عاب اذإ امك (بسنلا .قوعذ 55 ضقانتلا عنمب الو يأ :بسسنلا

 ملعف «ةونبلا يعدي هنأل ؛يناثلاو لوألا عيبلا لطبيو «هاوعد عمست هنبا هنأ لوألا عئابلا هاعدا مث «رحآ نم يرتشملا

 ىفخي ام وهو «قولعلا ىلع تبي بسنلا نأ بسنلا ىوعد يف ضقانتلا عنم مدعو لطاب رحلا عيبو ءارح عاب هنأ

 .الثم ةعيبم ةيراح تناك ولف يأ :ةعيبم (ةيانع«حتف) [</* :قئاقحلا زمر] .ضقانتلا هيف ىفعيف
 .اهدل دلو عم ىف ا اها نعي اهدلو ةعيبملا عش: يآ ] :اهدلو اهعبتي .ةنيبب قحتسم اه رهظف يأ : تقحتساف

 ل نرو نهب اليتم ناخ كلولاوب ءنمألا نس هكلم امج رهظيف «ةنيبم اهمساك امنإف «ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل [(ىيع)

 وهو «ةدح يلع دلولاب ءاضقلا طرتشي :ليقو «مألا ءاضقب يفتكيف ءاه عبت هنأل ؛مألا يف ءاضقلاب اعبت دلولا لحدي مث

 نإ :دمحم لاق ام هيلع لديو ءادوصقم مكحلا نم دبالف مألا نع لصفنم هسفنب لصأ ءاضقلا موي دلولا نأل ؛حصألا

 ءألاب مكحلا سر لحدي ال هريغ دي ىف ناك اذإ دلولا اذكو «ہکجل اب دئاوزلا لحدي ال دئاوزلاب ملعي , اذإ يضاقلا

 (ةيافك (ئيع) .اعبت

 ذخأي الو «طقف ةيراحلا هل رقملا ذحأيف لجرل امي يرتشملا رقأو يرتشملا دنع ةعيبمللا تدلو اذإ يأ :خلإ امي رقأ نإو
 لاصفنا دعب هتابثإب تعفدنا دقو «رابخإلا ةحص ةرورض هب ربخملا كلملا اه تبثيف ةرصاق ةجح رارقإلا نأل ؛اهدلو

 ةجح يهو ةنيبلاب قاقحتسالا اهيف تبث ىلا ىلوألا ةروصلا يف نمئلاب عجريف «هل دلولا نوكي الف «مألا نع دلولا

 اهعبتي ال :"ةياهنلا" يفو «ةرصاق ةجح ييو رارقإلاب قاقحتسالا توبثل عجري ال هنإف ؛ةروصلا هذه فالخب «ةيدعتم

 (حتف (ئيع) :هل هنأ رهاظلا نأل ؛اضيأ هل دلولا ناك هاعدا اذإ انمأ هل رقملا هيلع عدي , اذإ رارقإلا يف دلولا



 قاقحتسالا باب 1 ۳۹ عويبلا باتك

 ناك نإف س وه اذإف ,ىرتشاف دبع انأف ييرتشا :رتشمل دبع لاق نإو .ال لجرل
 رح هنأ ةنيبلاب رهظف دبعلا ”دبع ءارش بلطي لحرل م

 ىلع يرتشملا عجر الإو او ديعلا ىلع ءيش الف ءةفورعم بيغ باغ وأ ارضاح عئابلا

 يلع حل وصف زاد 3 اقح ىعذا نمو .نهرلا فالخ ابا اک هجاو «دبعلا
 كلذ هيلع ىعدملا رك <نأو ال هه نأ هب رفظ اذإ نمثلاب رمشلاب

 E ل يا ب سفن ئام
 رادلا مهرد يأ

 ديق :دبع انأف ئيرتشا (ط) .ةيناثلا نود ىلوألا ةروصلا يف نمثلا عحريف ءاهدلو اهعبتي ال يأ :ال لجرل

 نال ؛ءيشب هيلع ع وحجر ال «دبع انأ :لقي مم و ييرتشا :لاق وأ هواك ورا مو دبع انأ :لاق ول هنأل ؛نيديقلاب

 يف الهو ؛ةلامضلا ىلع لدي ام هم دوي ملقا بتاتا ديعلا ءارش زوج ال دقو سالاق اسيل ىرتتشي رخل
 ةمالس نمض ةيدوبعلاب رقملا نأل ؛دمحم و ةفينح يبأ دقع نمعلاب"ديغلا ىل ىصرفقملا عحر' :هلوقو اچ مشوق

 وهو «يرغشملل ًاريرغت وكيف «ةيرحلا يف هلوق لوقلا ذإ ؟ةدبغ هنأ هرمأ رقأو ةرمأ ىلع دمقعا يئرتتاللاف ءهسفن
 .ررغلاو ررضلل اعفد عئابلا ىلع هعوحر رذعت دنع نمثلاب انماض لعجيف «تامضلا بيس

 ءاعربتم نوكي الف «هيف رطضم وهو «هنع انيد ىضق دبعلا نأل ؛نامضلاب هرمأي م هنأ عم "عئابلا ىلع دبعلاو" :هلوقو
 نوكي الف «هيف رطضم هنإف «دبعلا صيلختل هنيد ريعملا ىضق مث «نيدلاب ريعتسملل ؛ نهرا دبع ناعأ اذإ نهرلا زغم

 دجوي ملو «ةلافكلاب وأ ةضواعملاب نمثلا نامض نأل ؛ءيشب دبعلا ىلع يرتشملا عحري ال :فسوي يبأ دنعو ءاعربتم

 (يقاك ءحتف ءئئيع) .كلذ ىلع دزي م و «دبع انأ :لاق وأ ءطقف نرتشا :لاق اذإ امك راصف ءامهنم دحاو

 .وه نيأ هروضح ىجريو هناكم ىردي عي : :ةفورعم (ىي هيع) .همالك ىلع ءانب دبعلا لجرلا يأ :ىرتشاف

 (ييع ءط) .ةعطقنم ةبيغ باغو «وه نيأ عئابلا ردي مل نإو يأ :خ! الإو
 فالخب يأ [(ط) .ةعطقنم ةبيغ نهارلا باغ ولو دبعلا ىلع نمترملا عجري ال ثيح ءارح دحو اذإ] :نهرلا فالخب
 نهارلا ناك ءاوس «لاحب دبعلا ىلع نمترملا عجري ال ثيح ءرح وه اذإف .هنقراف دبع انأف ئنقرا :دبعلا لاق ول ام

 عضوم يف يف زوجي هنأ ئرت الأ «هقح ءافيتسال ةقيلو وه لب «ةضواعم دقعب سيل نهرلا نأل ؛هنع ابئاغ وأ ارضاح

 هب رمألا لعجي ال ةضواعم دقع نكي مل اذإو «هيف ملسملاو ملسلا لام سأرو فرصلا نمثك ةلدابملا هيف زوجي ال
 (حتف «ٰييع) .ةضواعملا دقع نمض يف وه ذإ ؛ةمالسلل انامض

 يقب نإو «رادقملا كلذ هدي يف ماد ام عجري مل اهعبرك 558 اردق ىعدا ول هنأل 57 يأ :اقح ىعدا نمو

 يبول يسد اا ا ا و هناا دم عما هسا دز
 ا رع حلصلا ا تلدو «كلع ال ام ضوع ذحأ هنأ انقيت انأل ؛ئدأ

 - تسيل ىوغدلا ةحص نأ ىلعو «ةعزانملا ىلإ يضفت ال طقسي اميف ةلاهجلا نأل ؛اندنع زئاج لوهجملا نع ءاربإلا
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 .هطسقب عجر اهلك یعآا ولو ‹ءيشب عجري ۾

 يعدملا ىلع هيلع ىعدل

 لصف
 ai REE NEE ES SEE REE هخسفي نأ كلامللف «هريغ كلم عاب نمو

 ءاش نإ عيبلا يأ

 ‹لبقت ال هيلع ةنيبلا ماقأ ول ىح «ىوعدلا ةلاهجل ؛حيحص ريغ لوهجملا قحلا ىوعد نل ؛حلصلا ةحصل طرشب =

 طرش ىوعدلا ةحص نأ يخركلا نسحلا وبأ ركذو «ةنيبلاو ىوعدلا حصتف «قحلاب هيلع ىعدملا رارقإ ىعدا اذإ الإ
 (حتف) .راكنإلا نع حلصلا ةحصل

 (ييع) .ءيشب هيلع عجري ال ءيش هدي يف ماد امف «لق نإو يقب اميف نوكي نأ زوجي هاوعد نأل :ءيشب عجري مم
 د نم هبيصنب يأ ] :هطسقب عجر (ٰييع) .ءيش اهنم قحتساف ةئام ىلع حلوصف رادلا لك يأ :اهلك ىعدا

 نيبت ءىش اهنم قحتسا اذإف «رادلا لك نع عقو ةئام ىلع حلصلا نأل ؛قحتسملا طسقب يأ [(ندعم ءط) .حلصلا

 ةئام ىلع حلصلا عقوف نيعم راد لك ىعدا اذإ هنأ :هحيضوتو «ضوعلا نم هباسحب دريف «ردقلا كلذ كلمي ال يعدملا
 (حتف) ٦۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .يعدملا ىلع امهرد نيسمخب هيلع ىعدملا عجر «رادلا فصن قحتساو

 ةيالو الو هينعي ال امه لاغتشالا يف عمجلا اذه بلغ «لضف عمج ءافلا مضب لوضفلاو «يلوضفلا عيب ف يأ : لصف

 نم وه :لاقي نأ ىلوألاو «ءاطح ءافلا حتفو «ليكوب سيل نم ءاهقفلا حالطصا يف وه : برغملا يفو «هيف هل
 (حتف) .يعرش نذإ الب ريغلا قح يف فرصتي
 اقلطم :هخسفي نأ كلامللف (ط) .الصأ دقعني مل الإو القاع اغلاب ريغلا ناك نإ فقوت «هرمأ الب :هريغ كلم
 اذكو «ةزاحإ نوكي ال ملعلا دعب توكسلاو «هريغ نم هيلع دوقعملا عاب نأب ةلالد وأ ءتحسف :لاق نأب احيرص

 نم هبهو وأ هبلط وأ هيرتشم نم نمثلا ضبق نأب ةلالد وأ ءترجأ :لاق نأب احيرص اقلظم يأ "هزيجي وأ" :هلوق

 دبالف دقعلا يف فرصت ةزاحإلا نأل ؛ةزاجإلل طرش "خلإ نادقاعلا يقب نإ" :هلوقو «هيلع هب قدصت وأ يرتشملا

 افوقوم دقعنا هعوقو لاح زيجب هلو يلوضفلا نم ردص فرصت لك نأ :هيف لصألاو ءءايشألا مايقل كلذو همايق نم
 .الطاب عقيو فقوتي ال زيج هل نكي مل اذإ امأ ءالطاب عقي الو ءاندنع ةزاجإلا ىلع
 :انل و ؛ةيعرش ةيالو ريغ نع رداص هنأل ؛ةزاحإلا كاسر الو «ةلطاب اهلك يلوضفلا تافرصت :يعفاشلا لاقو

 اممي هل ىرتشأف «ةاش امهي هل يرتشيل نيرانيد هاطعأ 7> يببلا نأ" يقرابلا دعح يبأ نب ةورع ثيدح نم يور ام
 هاور «"هيف حبرل بارتلا ىرتشا ول ناكف «هعيب يف ةكربلاب هل اعدف «ةاشو رانيدب ءاجو امهادحإ عابف «نيتاش

 رانيدب ةيحضأ هل يرتشيل هثعب ا هنأ" مازح نب ميكح نع تباث يبأ نب بيبح ثيدحو «دواد وبأو دمحأو يراخبلا
 - عيبلا دقعني مل ولو 75 هللا لوسرل رانيدلاو ةيحضألاب ءاجف اهاكم ىرتشاف ارانيد اهيف حبرف ةيحضأ هل ىرتشاف



 نم رتشم قتع حصو ءاضرع ناك ول هبو هلو هيلع دوقعملاو نادقاعلا يقب نإ هزيجي وأ
 ادبع نمشلا عيبملا وهو

 ,زيجأف ءهشرأ ذخأف «يرتشملا دنع هدي تعطق ولو ,هعيب ال ,هعيب ةزاجإب بصاغ
 ةعاب ۾ ةيسع

 ا = س 7

 افوقوم هداقعنا يف ررض الو «هلح ىلإ افاضم هلهأ نم ردص فرصتلا نكر نألو «"هدرلو ك يبلا هزوجي مل =

 ءذافنلاو خسفلا يف ريخ هنأل ؛كلاملا ىلع ررض هيف سيلو ءاموقتم لاملا نوكب ةيلحلاو لقعلاب ةيلهألا نأل ؛دقعنيف

 :تلق نإف «ءاغلإلا نع امهمالك نوصب نيدقاعتملل عفنو يرتشملا بلط ةنؤم هنع طقس ثيح ةعفنم هيف هل لب

 يأ دقعلا داقعنا يف مالكلا :تلق ؟قبآلا عيب نعو ضبقلا لبق عيبملا عيب نع ىمن امك هكلمب ال ام عيب نع ع ىف

 دعب هملس ول يح «ةياور يف قبالا اذكو ءادساف ناك نإو اندنع دقعني ضبقلا لبق عيبملا عيبو «همدعو زاوجلا

 .هملسيو هيرتشي مث هکلع ال اعيش عيبي نأ ثيدحلا نم دارملاو ءانمزلي الف «حص كلذ
 ةزاحإ ىلع فقوتي هنأل ؛ررغ هنأ ملسن ال :تلق «ملسم هاور اميف ررغلا عيب نع ب ىفو ررغ اذه :تلق نإف

 كلاملا هزاجأ اذإو ءاضيأ اهؤاقب طرتشي ذئئيحف اضرع ناك اذإ الإ «ةزاحإلا ةحصل نمثلا ءاقب طرتشي الو «كلاملا

 ةزاجإلا دعب كله ءاوس «هدي يف كالهلاب نمضي ال نح «ليكولا ةلزنمب يلوضفلا دي يف ةنامأ هل اكولمم نمثلا ناك
 نع قوقحلل اعفد ةزاحإلا لبق دقعلا خسفي نأ يلوضفللو «ةقباسلا ةلاكولاك ةقحاللا ةزاجإلا نأل ؛اهلبق وأ

 (حتف «ييع) .دقعلا موزل نع ازرحت ةزاجإلا لبق عيبلا خسف يرتشملل اذكو ءهسفن
 نييعنلاب نيعتي ًاعاتم يأ :اضرع .نمفلا وهو هب دوقعملاو يأ :هبو (ىشح) :كلاملا وهو هل دوقعملا ىقب يأ :هلو
 (يشحم) .عيبملاك راصف

 نع قتعلا حص «بصاغلا عيب كلاملا زاجأ مث يرتشملا هقتعأف دس فخ قا يأ :خلإ رتشم قتع حصو

 :التلع هلوقل ؛كلملا نودب قتع ال هنأل ؛سايقلا وهو «حصي ال :رفزو دمحم دتعو «نيخيشلا دنع ًاناسحتسا يرتشملا

 حلصي الف ءهجو نود هجو نم تباث وهو ءادنتسم نكل كلملا دافأ نإو فوقوملاو «"مدأ نبا كلمي ال اميف قتع ال"
 .ثيدحلل لماكلا كلملا هل ححصملا نأل ؛قاتعالل اطرش

 «هذافنب ذفنيف هيلع ابر قاتعإلا فقوتيف «كلملا ةدافإل ع وضوم قلطم فرصتب افوقوم تبث قللملا نأ :امحلو

 «ببسلاب مكحلا لاصتا لصألا نأل ؛عيبلا نقرملا ةزاجإب ذفنيو فقوتي هنإف «نهارلا نم يرتشملا قاتعإك راصو

 تقو كلملا ىلإ جاتحي قاتعإلا نأ ملسن الو «هفقوت يف ال كلملا ذافن يف ررضلاو «كلاملا نع ررضلا عفدل ريحأتلاو
 .بصاغلا عيب كلاملا ةزاجإب يأ :ةزاجإب (حتف «ئييع) .ذفانلا قتعلا ثيدحلاب دارملاو «هذافن تقو لب «هتوبث

 وهو «لوألا يرتشملل تبث ةزاحإلاب هنأل ؛هعيب ىلوملا زاحأ نإو بصاغلا نم يرتشملا عيب حصي ال يأ :هعيب ال
 فوقوملا كلملاو تابلا كلملا عامتجا ةلاحتسال ؛هلطبأ هريغل فوقوم كلم ىلع ءرط اذإف «تاب كلم يناثلا عئابلا

 .عيبلا كلاملا زاحأ مث عيبلا يأ :زيجأف (حتف) [58/؟ :قئاقحلا زمر] .دحاو لحم يف
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 هرم ريغب هريغ دبع عاب ولو .نمثلا تل فصن ىلع داز ام. قدصتو . فيل هشرأف
 هنامض يف ل لدي مل هنأل ني عشا

 «عيبلا در دارأو < «عيبلاب هرمأي مل هنأ دبعلا بر وأ «عئابلا رارفإ ىلع يرتشملا نهربف

 اوك دما روك دملا دبعلا عيب عئابلا دبعلا كلام يبوضفلا ةنيبلا ماقا ئأ

 ند .........-......-..... يضاقلا دنع كلذب عئابلا ّرقأ نإو به هتنيب لبقت مل

 دارملاو ءاعامس ةثنؤم اهنأل ؛ثينأتلا موزلل ديلا ىلإ ريمضلا دوع زوجي الو «عطقلل هشرأ يف ريمضلا :هيرتشمل هشرأف

 نأ نيبتف ءارشلا تقو نم هل مت كلملا نأل ؛يرتشملل شرألا اذه نوكو اشرأ بوت يلا ةحارحلا ةباصإ ديلا عطقب

 وهف «ةزاحإلا لبق رقع وأ دلو وأ بسك نم عيبملا يف ثدحي املك اذه ىلعو «هل شرألاف «هكلم ىلع لصح عطقلا
 اببس عضوي مل بصغلا نأل ؛هل شرألا نوكي ال هتميق نمض مث بصاغلا دنع هدي تعطق ول ام فالخب «يرتشملل

 تقو ةقيقح دوجوم ريغ كلملا نأل ؛"نمثلا فصن ىلع داز اع قدصو" :هلوقو «ةرورض هب تبثي امنإو «كلملل
 ةلباقم, نئاك وه ام هنامض يف لخد يذلاو «ةميقلا فصن دبعلا يفو ةيدلا فصن رحلا يف ةدحاولا ديلا شرأو ؛عطقلا

 (حتف) [1۸/۲ :قئاقحلا زمر] .انلق امل ؛كلملا مدع ةهبش هيف نمثلا فصن ىلع داز امف «نمثلا

 نهربف :هلوقو «ءيش يف ةلأسملا ةروص نم سيل هنأ الإ ."ريغصلا عماحلا" يف عقو نإو رمألا مدع ديق :هرمأ ريغب

 ةنيبلا ماقأ يرتشملا نأ ىلع لومحم اذهو «هناهرب لبقي رمألا مدعب يرتشملا رارقإ ىلع عئابلا نهرب ول اذك و «يرتشملا

 ؛ هتنيب لبقت مل" :هلوقو «ضقانتلا مدعل لبقت عيبلا دعب هرارقإ ىلع اهماقأ اذإ امأ «عيبلا لبق عئابلا رارقإ ىلع
 نم رهاظلا نأل ؛دقعلا ذافنو ةحصلا ىوعد ىلع ليلد عيبلاو ءارشلا ىلع مادقإلا ذإ ؛ضقانتلاب هاوعد نالطبل

 رمألا مدعب رارقإلا ىوعدو «عيبلا كلمتي عئابلا نأ ىلع ليلدو «ذفانلا حيحصلا دقعلا ةرشابم ملسملا لقاعلا لاح

 .ىوعدلا ةحص ىلع ىتبي ةنيبلا لوبقو «هضقاني

 ؛هاوعد حصت الف «ضقانتم هريغ ذإ ؛رمألا يعدمل لوقلا ناكل «ةنيب نكي مل ولو «ةنيبلا لبقت ال ىوعدلا تلطب اذإف
 نهرب مث هاوعد ىلع قحتسملا قدص ول يرتشملا نأ نم "تادايزلا" يق ام هيفاني الو «هفالحتسا هل نكي مل اذهلو
 عيبملا نوكيف «يرتشملا دي يف انه عيبملا نأب امهنيب قرف هنأل ؛لبقي نمثلاب عجريل قحتسملل هنأب عئابلا رارقإ ىلع

 تبثيف «يرتشملل الاس عيبملا نوككي الف «قحتسملا ذي يف "تادايرلا" يف اميفو «عوحرلا ىح هل تبني الف هل الاس
 (حتفو ٍئيع).هطرش نادجول عوحرلا قح هل

 ؛يرتشملا ةئيب يأ :هتنيب (نيكسم «نييع) .هكلام يعي دبعلا بر رارقإ ىلع يرتشملا نهربو يأ :دبعلا بر وأ

 (ندعم «ئيع) .ضقانتلاب هاوعد نالطبل

 ؛ديقب سيل "يضاقلا دنع" :هلوقو .يرمأي مل دبعلا بر نأب يلوضفلا عئابلا رقأ ول يأ :كلذب عئابلا رقأ نإو

 (حتف) .يضاقلا دنع :لاق اذهلف «يضاقلا سلجم. صتخت ةنيبلا نأ الإ «ءاوس هريغو يضاقلا دنع هرارقإ نأل
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 هئانب يف يرتشملا اهلخدأو «هريغ راد E نمو كلذ يرتشملا بلط نإ عيبلا لطب
 هرمأ ريغب هتصرع يأ و عيبلا نالطب يأ

 ني نشا
 يرتشملا بلطو «عيبلاب هرمأي مل دبعلا بر نأب عئابلا رقأ اذإ يأ عيبلا نالطبل طرش :كلذ يرتشملا بلط نإ

 كلذ ىلع هدعاسي نأ يرتشمللف «ةمهتلا مدعل ؛رارقإلا ةحص عنمي ال ضقانتلا نأل دف لطب يلا ضقن

 اذإف ءهرمأب ناك هنأ ىعداو ءامهذك نإ دبعلا بر قح يف ال امهقح يف عيبلا لطبيف لطبيف ءامهنيب قافتالا ققحتيف

 «قداصتلاب ئرب هنأل ؛يرتشملا بلاطي نأ هل سيلو «هليكو هنأل ؛امهدنع نمشلاب عئابلا بلاطي هقح يف هيف

 نمشلا نم يرتشملا ليكولا ءاربإ نأ ىلع ءانب «عئابلا ىلع هب عجر ىدأ اذإف «هبلاطي نأ هل :فسوي يبأ دنعو

 .حصي ال :هدنعو «لك وملل نمضيو ءامهدنع حيحص

 «كلاملا فلحتسا الإو «همزل ةنيبلا ليكو لا ماقأ نإف «هلكو هنأ اقداصتو ليكوتلا كلاملا ركنأ نأب سكعلاب ناك ولو

 .خسفلا عئابلا بلطو «راكنإلا دعب كلاملا باغ ولو «رارقإلاك لوكنلا نأل ؛همزل لكن نإو «همزلي مل فلح نإف
 فلحيل خسفلا ريخغأت يرتشملا بلط نإف ءاقوقوم ناك عيبلا نأ يضاقلا دنع تبث هنأل ؛امهنيب عيبلا يضاقلا خسف

 فلحو كلاملا رضح ولف «نيميلا لجأل هريخأت زوجي الف ققحت دق خسفلا ببس نأل ؛رحوي هرمأي مل هنأ ىلع كلما
 ارهاظ حص دبعلا عيب نأل ؛عئابلا ذحأي م يرتشملا باغو ارضاح كلاملا ناك ولو «عيبلا داع لكن نإو ءدبعلا ذحأ

 نإو «هرمأ تبث لكن اذإف «هعيبب هرمأ ام هنأ دبعلا بر فلحي نأ عئابللو «هخسفب بئاغلا ىلع ءاضقلا حصي الف

 (هريغ «حتف «ييع) .ادنتسم كلملا تبثي تانومضملا يف نأل ؛هعيب ذفنو عئابلا نمض فلح
 يرسي ال عئابلا رارقإ نأل ؛يرتشملا هبذكيو بصغلاب عئابلا فرتعي نأ :ةلأسملا عمو :خلإ هريغ راد عاب نمو

 ةئيبلا ةماقإ نع هرجع ىلإ افاضم فلتلا ناك ةنيبلا رادلا بحاص مقي مل اذإف ء«ناهربلا نم دبالو «يرتشملا ىلع

 يف يرتشملا اهلخدأو" :هلوقو «رادلا ةميق عئابلا نمضي ال اذهلو «هعيب زوجي ال بصاغلا نأل ؛ ؛عئابلا دقع ىلإ ال

 وهو :[بصغ هتغب ام نأ يرتشملا ىلع عئابلا لزق اار ماغي ءاتبلا ي لادا و ؛اقافتا عقو "هئانب

 :دمحم لوق وهو ءاهتميق عئابلا نمضي :الوأ لوقي فسوي وبأ ناكو ءاضيأ مامإلا لوقو أرخآ فسوي يبأ لوق
 :فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو «ققحتي :يعفاشلاو رفزو دمحم دنع ؟ال مأ ققحتي له هنأ راقعلا بصغ ةلأسم يهو

 (نيكسم «حتف «ئييع) .ققحتي ال



 ملسلا باب 4 عويبلا باتك

 ملسلا باب
 اكحأ نايب يف يا

 ليكملا يف حصيف ءالف ال امو هيف ملّسلا حص هردق ةفرعمو هتفص طبض نكمأ ام م
 هقستا 4 ردا عيش

 ae م8 هاه EA 28 AEG هدم OR aR هلله ل لل فا we ae ع ل نقب فلك e FE دوي كتوم داق اجا ب 2 م1 5 نمثملا نوزوملاو

 تيرلاو لسعلاك

 طئارشلاب , عئابلا ىلع انيد نوكي نأ ىلع ءيشلا عيب وه :اعرشو «لاجعتسالا وه :ةغل كيرحتلاب] د بلا

 يناثلا يف عرش لوألا ناب نم غرف املف «ةصحر نيعلاب نيدلا عيبو «ةمبرع نيدلاب نيعلا عيب نأ ملعا | ةربتعملا

 ليجعت وهو «يوغللا هانعم ىلع لدي مکحب هصاضتخال ؛مسالا اذهب عيبلا نم عونلا اذه صتخاو عملسلا وهو

 بار رتشملاو «هيلإ املسم عئابلاو «لاملا ار نقلا «هيف املسم ىمسي عيبملاف (عيبملا روضح لبق نيلدبلا دحأ

 ؛لجوملا ىلسلا لحأ هللا نأ دهشأ :افظ سابع نبا لاق ءةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب عورت وعز ؛ملسلا

 یھ ركع هنأ اني ور دق ۾ ؛(؟5857 :ةرقبلا) هوتک اف یم ل اپا .E نيدب يتنيادت اذإ اوُئَمآ َنيِذَلا اهيأ ايل : ىلاعت هلوق التو

 .ملسلا ف صخرو «ناسنإلا دنع سيل ل اه عيب نع

 ماسلا رزق نيغ كولن وأ كولم ريغ دوج وم عببو عم ودعم وهو ؛عيبم هيف ملسملا نأ ؛ةزاوج ن سايقلاو

 او امالسإو املس هنم يمسو ءةغل فلسلا نعمت وهو ءانركذ امب هانكرت نحلو ؛ىلوأ مودعلا عيا ةروجخال

 دقعني الو «لحآب لجاع ذخأ وه :ليقو لس نخل قو ًالحاع نمثلا يف كلملا تبثي دقع وه :اعرشو «افالسإو

 :هنک رو «حصألا وهو هدقعني :نسحلا ةياور قو ءلوق يف يعفاشلاو نابأ ربا ىسيعو ا رفز لاق هبو «عيبلا ظفلب
ّ 

 بس ۽ (اضيا لا ظفلب دفعني هنأ حصألاو «تاياورلا قافتا هيلع ۾ «ملسلا ظفلب دفعني و «لوبقلاو باجيإلا

 «ةمذلا يف نيدلا هيف ملسملا يف ملسلا برلو «نمثلا يف هيلإ ملسملل كلملا توبث همكحو «ةحاحلا ةدش هتيعورشم

 (حتف «ييع) .هضبقب الإ تبثي الف نيعلا يف امأ
 هنأل :هيف ملسلا حص (ينيع) .هرادقم ةفرعم :خسنلا ضعب يفو «عورذمو نوزومو ليكمك :هردق ةفرعمو
 ليك يف ملسيلف ءرمث يف مكنم ملسأ نم" :#كع لاق دقو ؛ردقلا ةفرعمو فصولا طبض دعب ةعزانملا ىلإ يضفي ال

 لك يأ | :الف ال امو 5 ا زمر] .ملسمو يراخبلا هاور «"مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم

 ناويحلاك ةعزانملا ىلإ يضفي هنأل ؛هيف ملسلا حصي الف [(ييع).ردقلا ةفرعمو ةفصلا طبض هيف نكمي ال ءيش
 تورو امنا نيئاثدلاو ارقا نع ازارتحا "نمثملا" :هلوقب ديقو :نمثملا (نيع ءط) .يلآللاو رهاوجلاو
 هاب دنقعلا ناك اش ا كالل سأر ناك اذإ هنإف ءامهيف ملسلا زوجي الف «ةقلح نامثأ لب ةنمدم ريغ امهنكلو

 ركب وبأ لاق ؟لحؤم ن 50 لهو ااا املس حصي مل موق ةرشع يف ا و نإو ءاقافتا



 ملسلا باب ۳۳0٥ عويبلا باتك

 ,مولعم نبلم يس نإ رجألاو نللاو سلفلاو ضيبلاو زوجلاك براقتملا يددعلاو
 ادد يددعلا 8 حصيو بلاق ي

 رابتعاب لب اهرابتعاب حيحصتلا نكمي الو «مهاردلا يف الإ هابجوي مل امهو ءهريغ يف ال هيف عيبلا نادقاعتملا =

 :نازيملاب ريعشلاو ربلا يف ملسأ اذإ امك انزو ليكملا يف ملسأ ولو «هلحم ريغ يف ناكف «هيف هابجوي ملو «بوشلا
 نوزوملا يف ملسأ ول فالخلا اذه ىلعو ءزوجي ال هنأ نسحلا ىورو ؛زوجي هنأ :انباحصأ نع يواحطلا ىور
 (حتف «ءئيع) .ريناندلاو مهاردلا يف ملسلا زوجي :كلام دنعو اليك
 ىرخأ ةرمو ددعلاب ةرم فرعت رادقملا نأل ؛اددع براقنملا يددعلا ق ملسلا حصيو يأ :براقتملا يددعلاو

 ادع دزه هل ةرقزن لاقو «ليكلا ثيفح نم وأ ددعلا يع نم ارنا نوكيف ءاممي طبضلا گاف :ليكلاب
 ديق و اليك حصي ال هنأ :هنعو ءافرع رده وهف «هرادهإ زاجف امهحالطصاب ادودخف هنوك :انلق «هداحآ توافتل

 دنعو ءانزو حصي :يعفاشلا دنع الإ «نامرلاو خيطبلاك ت وافتملا يتددعلا يف حضي ال هنا ؛"براقتملا" :هلوقب

 يف هداحأ ا ام :فسوي يبأ نع لقن ام هريسفتو - توافتملا يددعلا امأو ءاقلطم حح :دمحأو كلام

 عراكألاو سوؤرلاو بشخلاو دولجلاو معمألاو رهاوجلاو رردلاك هيف ملسلا زوجي الف - هسانجأ تدحتاو ةميقلا
 ءامولعم ًاظلغو ًامولعم ًالوطو امولعم اعيش بشخلاو متدألاو دولحلا سنج نم نيب اذإ الإ ءاهوحنو لجرفسلاو
 .زوحيف بنراقتملاب قح اق :ةملسلا طئارش خيم ىثأو
 اا ضي نا مارس افا ضيبلاو (نيع) .ميلستلا رودقم فصولا طوبضم ردقلا مولعم هنأل :زوجلاك

 ملسأ نإ :ليقو «ةميقلا يف هداحآ توافتل ؛ةماعنلا ضيب يف حصي ال ملسلا نأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «هريغ
 دنعو .ددعلاب هطبض ناكمإل ؛سلفلا يف ملسلا حصيو يأ :سلفلاو (حتف «ٰييع) .الف الإو ءزاج لكألل هيف
 .دمحأو كلام لاق هبو «هدنع نيسلفلاب سلفلا عيب زوجي ال اذهو «جوري ماد ام نمث هنأل ؛هيف ملسلا حصي ال :دمحم

 (حتف «ييع) .افالخ "ريغصلا عماجلا" يف كحي مل اذهلو «حصألا وهو ءامهوقك دمحم نع ةياورلا رهاظ نأ الإ
 (نييع ءط) .قرحملا بوطلا وهو ءارلا ديدشتو ميحلا مضب :رجأآلا .ءيلا بوطلا وهو «ءابلاو ماللا رسكب :نبللاو
 .نيطلا بلاق :ميملا رسكب "نبلملاو" .ةلآلا ركذ دعب ةعزانملا ىلإ يضفي افالجغا فلتخت ال هداحآ نأل :مولعم نبلم

 نوكي نأ لمتحيو «لمح لثم ريصيف ةدحوملا ناكسإ زوجيو «لبإك نبللاو ءنيللا بلاق :ربنمك نبلملا :"سوماقلا" يفو
 ركذ "ةصالخلا" يف طرشو .هكمسو هضرعو هلوط ركذ اذإ امولعم نبلملا ريصي امنإو «نبللا هنم برضي امل اما نبلملا
 (حتف «ئيع) .ةعزانملا ىلإ يضفي هنأل ؛ملسلا زوجي ال نبلملا نيعتي مل اذإو «نبللا هنم لمعي يذلا عضوملا
 عماجب نوزوملاو ليكملاب اه اقاحلإ ريصحلاو طاسبلاو بوثلاك عرذي يذلا ءيشلا يف ملسلا حصيو يأ :يعرذلاو
 .فافخلاو سنالقلاو ءارفلاك هيف ملسلا زوجي الف «طيحملا امأ «طيحملا ريغ بوثلاب دارأو ؛ةجاحلا



 ملسلا باب ۳۳٦ عويبلا باتك

 ا اكو |

 ءاددع 55 .هفارطأو ناويحلا يف ال ,ةعنصلاو ةعقّرلاو ةفصلاو عارذلا نيب نإ
 رئاعردلا ل مع نس

TTT xii iken ERENT Aki ESS زوخلاو رهاوجلاو ءازرج ةبطرلاو ءامزخ بطحلاو 

 نم بوثلا ناك نإو «عازنلا ىلإ يدوي الف ءايشألا هذه ركذب الإ اعد ريصي ال بوثلا نأل ا عارذلا نيب نإ

 نطق نم هنأب :ةفصلاو (حتف «نيع) ,قل الا أم ولعم ريصي ال هال ؛كلذ عم هنزو نایب نم دب الف «نزولاب ع ابی ريرح

 (يبع) EY ريرح بيس رع ناتك وأ

 غ

 هيف كفو فار قي: قليلا نع ىق ت هال افر وأ واك ناک كوس .ءاقلطم Bia يف ملسلا حضي ال

 تلاقو «هداحآ توافتي هنألو ءكمسلا همومع نم صخي هنأ الإ «ريفاصعلاو يرمقلاو مامحلا يح هسانحأ عيمج

 هبشأف «ريسي كلذ دعب توافتلا نأل ؛هتفصو هعونو هنسو هسنج ةفرعم نكمي هنأل ؛ناويحلا يف ملسلا زوجي :ةئالثلا

 ؛ةعزانملا ىلإ يضفيف ءةنطابلا يناعملا رابتعاب ةيلاملا يف شحاف توافت ىقبي ركذ ام دعب هنأو ءانيور ام انلو «بايقلا

 .دحاو لاونم ىلع اجسن اذإ نابوثلا توافتي املقف «دابعلا عونصم هنأل ؛بايثلا فالخب

 توافتلل| ؛مئاوقلا نم ةبكرلا نود ام يهو :عراكألاو سوؤرلاك ناويحلا فارطأ يف حصي الو يأ :هفارطأو

 ناويحلا فارطأ يف ملسلا حصي ال يأ دولحلاو فارطألاب قلعتم :اددع (نب ييع) [.طبضلا مدعو اهيف شحافلا

 .محللا يق امك زوجي :امهدنعو «ةفينح يبأ لوق ىلع اذهو «هيف شحافلا توافتلل ؛ددعلا ثيح نم هدولحجو

 ىف: قالا ادو اودع ةدراخ و تارا سوؤر يف ملسلا زوجي :دمحأو كلام لاقو «قافتالاب زوج ال :ليقو

 (حتف «ئييع) .امهيف نزولاب ملسلا زوجي 57 ناعابي اناك اذإو ءاددع ق ةاروألا

 لوط نيب اذإ الإ «تادشب ادودشم بطحلا نوك لاح يأ ؛ةمزح عمج ءازلا حتفو ءاحلا مضب] :امزح بطحلاو
 ةرابضإلاك «لابحألاب هتعمج ءيش لك :"ةرهمجلا" يفو [(نيكسم «نييع) .عارذ وأ ربش هنأ ةمرحلا هب دشت ام

 .ةمزحلا يهو ةعامج ةزمهلا رسكب ةرابضإلاو .بطحلا ةمزح تيم هنمو «ةمزح وهف

 يه ةبطرلاو «هوحنو تقلا نم ةضبقلا يهو ؛ةمحعملا ءازلا ىلع ةلمهملا ءارلا متدقتب ةزرج عمج] :ًازرج ةبطرلاو
 حتفو ءارلا نوكسو ميحلا مضب "ةزرج" «ةدش لك تادشب ةدودشم ةبطرلا يف الو يأ [(نيكسم ؛يع) .ميسربلا

 ةفصلا نايبو «نزولاب هدقع وأ ءبطحلا هب دشي يذلا لبحلا نيب ولو "۶ت تسو" ةيسرافلاب يهو ءزرج اهعمج «ءازلا

 حصي الو يأ :رهاوجلاو [۷۲/۲ :قئاقحلا زمر] .زوجي نزولاو ةفضلا نيب اذإ ةبط رلا يف كلذكو «زئاح وهف «عونلاو

 عاجلا كيرحتلاب وهو :زرخلا يف الو يأ :زرخلاو (ئيع) .امهوحنو جزوريفلاو هعاونأب توقايلا وحن رهاوجلا يف

 (ئيع) .اهوحنو رولبلاو قيقعلاو



 ملسلا باب ۳۳۷ عويبلا باتك
 ط د ف ك

 a a RE GEE 0 احلام ول انزو حصو «يرطلا كمّسلاو عطقنملاو
 سياي ال بطر ضغ

 دقعلا ع اچو هيف ماسسا ناک ءاوس ءاقلطم سانلا يديأ نع عطقنملا يف ملسلا زوجي الو يأ عملو

 - لحما دنع سانلا يديأ يف ذ ًادوجوم دقعلا تقو اعظقتم ناك وأ ؛لحألا لولح دنع سانلا يديأ نع اعطقنم

 اعف اطقم لحما ددغو دقعلا دبع ًادوجوم ناك وأ ةه لسا لولح تقو يآ  .نامز مس نالا رسكك

 .هبوجو دنع ةردقلا دوجول ؛دمحأو كلام لاق هبو «نيتريخألا نيتروصلا يف حصي :يعفاشلا دنعو ءامهنيب

 «"اهحالص ودبي نح رامثلا عيب نع ىف ةع هنأ" :رمغ نبا نع درو ام :انلو «كلذ لبق هطارتش تريكو

 يف درو ثيدحلا ذإ ؛لاحلا يف عطقنملا يف زوجي ال هنأ ىلع صن اذهو «"ةهاعلا نمأتو ضيبت ىح" :ظفل يقو
 هيف ملسملا تاك اذإو "هيأ لام يكافسأ لحتسي جيف ةرمدلا هللا عنم اذإ" :تِلَع هلوق هيلع لديو «ملسلا

 :اقافثا حصي لحما تقو ىلإ دقعلا تقو ا ا یکی

 نإو هلام سأر ذحأو دقعلا خسف ءاش نإ رايخلاب وهف «ملسلا بر هذحأي ملو «لحملا دعب سانلا يديأ نع عطقنا ولو

 لبق عيبملا كله اذإ امك «هميلست نع زجعلل لاملا سأر ذحأيو ءدقعلا لطبي :رفز لاقو «هدوجو ىلإ رظتنا ءاش

 لبق عيبملا دبعلا قبأ اذإ امك «هيف ريخيف لاوزلا فرش ىلع ضراعب ميلستلا رذعتو «حص دق ملسلا نإ :انلق «ضبقلا
 (حتف «ٰييع) .فلخ ىلإ ال تاف دق هنأل ؛ضبقلا لبق عيبملا كاله فالخب «ضبقلا

 (نيكسم) .اددع ال انزو حصي هسنج يف ناك نإف ءاددعو انزو هسنج ريغ يف كمسلا يف حصي الو يأ :كمسلاو

 حصي الف «هايملا دامجنال ؛ءاتشلا يف سانلا يديأ نع عطقني هنأل ؛يرطلا كمسلا يف ملسلا حصي ال يأ :يرطلا

 يف ملسأ ول امك «نايحألا عيمج يف اددع ال انزو زاج رصمك الصأ عطقني ال دلب يف ناك ولو ءاددع الو انزو
 ف رع ال :هضع لزق نعم اذهو تلم لك ق اددع آل انزو زاج ءاتشلا غلبي ال لحألا ىهتنم ناكو فيصلا

 .محللا يف ملسلاك «عطقنت ىلا رابكلا يف زوجي ال هنأ :ةفينح يبأ نعو «هنيح يف الإ يرطلا كمسلا

 ملسي نأ امإ :ولخي الو «حيلملا وأ يرطلا يف نوكي نأ امإ :ولخي ال كمسلا يف ملسلا :"يواحطلا حرش" يفو
 رظني نزاو هيغملسأ نإو «توافتم هنأل ؛اح ولم وأ ايرظ نا عءاوس روج ال ادع هيف لسا قلق هانزإو وأ اد

 ناپ اميف عطقني الو ءءاتشلا ريغ يف لحألاو ءءاتشلا ريغ يف دقعلا ناك نإ ايف ناك نإ و ءزوجي احولم ناك نإ

 [۷۲/۲ :قئاقحلا زمر] .الف الإو ءزوجي هنإف كلذ

 يف هب ريبعتلا عقو هنأب بيحأو «ةئيدر ةغل يف الإ "حام" :لاقي الو "حولممو حيلم كم" :لاقي :احلام ول انو

 يديأ نع عطقني ال هنأل ؛ديدقلا وهو حولمملا يف ملسلا ةحص هجو «همالكب جتحي يبرع وهو يعفاشلا مالك

 يف مامإلا دنع انزو زوجي رابكلا ينو ءاليكو انزو زوجي كمسلا راغص يف ملسلا نأ خجلا نأ لصاحلاو «سانلا

 (حتف «ئييع) .ةدحاو ةياور اليك زوحي الو «ةياور



 ملسلا باب ۴۴۸ عويبلا باتك

 .ةنيعم ةلخن رمت وأ ةيرق ربو رق نيلي م عارش وأ لايكمبو محللاو

 تارعي مث يا

 هنسو هعونو هسنج نيب نإ حصي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اقلطم محللا يف اضيأ ملسلا حضي ال يأ :محللاو

 «فصولا طوبضم نوزوم هنأل ؛لطر ةئام ذخفلا وأ بنجلا نم نيم يث يصح ةاشك «هردقو هعضومو هتفصو
 تلاق ةيواةيعسلاو ةيلألاك راصف «نزولا ةلعل ؛ لضفلا ابر و ان وب نقف وقتما حصيو «لثملاب نمضي اذهلو

 ف الوزهم دعي ءافتكلا ىف ايت اي اق هةمسلا لوصف فالتحاب فلتخيو ءالازهو اتم فلتخي هنأ :هلو قثالثلا

 اذهو «هيف هسدي عئابلاو ؛عزنلاب هرمأي يرتشملاف «ةسكامملا هيف يرجيو «ةمولعم ريغ اماظع نمضتي هنألو «فيصلا
 .ناويحلا يف ملسلاك راصف «نزولا ركذو عضوملا نايبب عفتري ال ةعزانملاو ةلاهجلا نم ع ونلا

 ءامهادحإ ءافتناب يفتني ال نيتلعب للع اذإ مكحلا نأل ؛حصألا وهو ؛لوألا هجولا ىلع زوجي ال مظعلا عولخم ينو
 فالتإلا دنع نياعم وهف ءامهيف ملس ولو «هضا رقتسا ھو «ميقلا تاوذ نم هنإف 2ع ونمت ل اثملاب نيمضتلاو

 دويطلا مو نالا قزق ىلع ىرلار هلل ي فروا فول تهاشملاب بخ نكي «شارظنالاو
 (حتف «ٰييع) .حيحصلا وهو سانلا راتب الا معلا رم هيف ام نأل ؛لكلا دنع عضوملا نيب نإ هيف ملسلا زوجي

 (ئيع) .هردق فرعي ال نيعم لايكمب حصي الو يأ :لايكمبو
 ملسملا ناكف «عيضي نأ لامتحال ؛هردق فرعي م نيعم عارذ وأ نيعم لايكمم ملسلا حصي ال يأ :هردق ردي مل

 دقعلا بيقع ميلستلا دوجول ؛هردق فرعي مل نإو هب زاج ثيح «عيبلا فالخج «عازنلا ىلإ يدؤيف ردقلا لوهجب هيف

 طسبني الو ضبقني ال ام لايكملا نوكي نأ طرتشيو ءاضيأ ملسلا زوجي رادقملا يمولعم اناك نإو «خارت ريغ نم

 زوجي :فسوي يبأ نعو «ناطسبنيو ناضبقني اممهنأل ؛اممي ليكلا زوج الف ليبتؤلاو بازیاب اس عاصقلاك

 ۲/٢ اعلا رمر] .لماعتلل اناسحفملا عاملا هيت فلا

 ردقي الف «ةفآ امهبيصي نأ لامتحال ؛اهنيعب ةلخن رمت وأ اهنيعب ةيرق ةطنح يف اضيأ ملسلا زوجي ال يأ 35 ةيرق ربو
 "؟هيخأ لام مكدحأ لحتسي مبف ةرمثلا هللا عنف نإ تيأرأ" :تلع هلوقب ةراشإلا تعقو كلذ ىلإو ءامهميلست ىلع

 ىلإ ةبسنلا تناك ول اذكو «همن ةطنحلا عاطقنا مهوتي ال ذإ ؛ملسلا زوجي ثيح «ةيماش ةطنح يف ملسأ ول ام فالخب

 ءايشأ ةعست ملسلا زاوج طرشإ] :هطرشو (حتف ءئيع) .ةدوجلا نايبل اهركذ نإف «ناكملا ني ميعتل ال ةفصلا نايبل ةيرق

 ؛اهنم: تكس ريغ السور هل نأ دري الف ءطورشلا نم هرك ذ طرتشي اميف عورش |(نييع) .ةينامث اهنم خيشلا ركذ

 اهذرجو طرشي لب اهركذ طرفي "ل لطورشلا كلت فأل

 نم لك يف ركذت ةعبرألا هذه [(ئيع ءط) .ريعش وأ ربك هيف ملسملا سنح نايب لوألا يأ ] :خإ سنجلا نايب
 (حتف) .طرتشي الف الإو «ةفلتخم دوقن دلبلا يف ناك اذإ لاملا | سأر يف عونلا نايب طرتشي امنإو «لاملا سأرو هيف ملسملا



 اسا باب ۳۳۹ عويبلا باتک

 نوزوملاو ليكملا يف لاما 2 ردقو ءرهش هلقأو :لجألاو ردقلاو ةفصلاو عونلاو
 ىوتقلا هيلعو حصألا يق لحأل

e AEE EES HBF ESE EES KE A AE 6 ا ا ا بولا 
 يذلا يف ي 1

 :ثلاثلاو يأ :ةفصلاو (ئيع) .رمتلا يف موتكملاو ىزبلاو ةطنحلا يف ةيلبحلاو ةيلهسلاك هعون نايب :ياثلاو 7 :عونلاو

 (ط) .لاطرأ هب دارأ ةرشعك ردقلا نايب :عبارلا يأ :ردقلاو (نئيع) .طسولاو ءيدرلاو ديحلاك ةفصلا نايب

 حصي الف مولعملا لجألا نايب هطرشو يأ [(ط) .نيرهش وأ رهشك مولعملا لجألا نايب :سماخلا يأ ] :لجألاو
 يف صخرو «ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع ىمن لع هنأل ؛اضيأ الاح حصي :يعفاشلا لاقو ءالجؤم الإ ملسلا
 اإ هيه طرق خىل لح لإ حرم تاووو هول ليج قب كسي ىلسأ نم" قو رج الو اقام لسا
 دوقعملا ميلست ىلع ةردقلا نألو «ةفصلا كلت نودب دجوي ال ةفصب عورشملا نأل ؛ردقلا مالعإ طرش امك لجأ

 اطرش نوكي «سيياقملا ةجاحل ةصخر هليصحت نم هيف نكمتي يذلا لحألا وهو ةردقلا ببس هب امف طرش هيلع

 .رايخلا طرشب ارابتعا ؟مايأ ةثالث :ليقو «نيدقاعتملا ىلإف لحألا ريدقت امأو «ةرورض

 لجأ نإف «هلثم يف ليحأتلا يف سانلا فرع ىلإو «هيف ملسملا رادقم ىلإ رظني هنإ :ليقو «موي فصن نم رثكأ :ليقو
 نع كلذ يور ٤ رش هلقأ و" :هلوقب فشنصملا هركذ ام ىلع ىوتفلاو الف الإ و «زاج هلثم يف سانلا لجؤي ام ردق

 (حتف) ۷٤/۲] :قئاقحلا زمر].لحآ هقوف امو رهشلاو «لحاع هنود ام نأل ؛دمحم

 سأر ردق نايب طرتشي يأ [(نييع «ط) .ليكملا يف امك هرادقم ىلع قلعتي دقعلا ناك اذإ] :لاملا سأر ردقو

 نم هيقفلا لوقو ءا رمع نبا لوق هنأل ؛هيلإ اراشم ناك نإو «دودعملاو نوزوملاو ليكملا يف ملسلا ناك اذإ للملا
 دعب لاملا سأر ردق ةفرعم طرتشي ال :دمحمو فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «سايقلا ىلع مدقم ةباحصلا

 راص هنأل ؛حصي :امهدنعو «هدنع حصي ال ءرب رك يف مهاردلا هذه كيلإ تملسأ :لاق ول يح ةراشإلاب نييعتلا

 م اردني ال انيق“ اقتل رس طرقا ن9 راو ىا ا ا ولمس

 ؛لادبتسالا راتخيف «فويز هيف رهظ اعر ذإ ؛هيف ملسملا ةلاهج ىلإ ىضفت دق لاملا سأر ردق ةلاهج نأ :مامإلالو

 مك يف ردي مل امولعم ردقلا نكي مل اذإف ءدودرملا رادقم يف دقعلا خسفنيف «دقعلا سلجم يف درلا قفتي ال دقو

 در ىلإ جاتحيف هيف ملسملا ليصحت ىلع ردقي ال امترو «رادقملا لوهجم هيف ملسملا ريصيف «يقب مك قو صضقتنا

 ىلع اوعمجأو رانا يطل ناساف سوير نال ءا لاملا بر ناک اذإ استقال «لاملا ب

 ىلإ هلمح يف جاتحي لقث :ءاحلا حتفب ا ةنوؤمو 1 د ءافيإ ناک نایب + ةعياسلا أ | ےل 0 اميف

 كبف وي و ءطرشب سيل :الاقو ( ةقينح يبأ دنع اضيأ اذه هوجو ربلاك لمحي ام :ءاحلا کاو لاج ةرجأ وأ رهظ

 - عضومك همزتلا ام ءافيإل نيعتيف «مارتلالا ناکم هنأل ؛ةيالغلا تلاق هبو «حص هاطرش نإ نكلو «دقعلا عضوم يف



 ملسلا سناب 26 و عويبلا تاتك

 42 BENE SESE û AE لاما ساز ضبقو ةءاش ثيح هيفوي هل لج ال انو عايشالا قم 1 هم 8 2 08 . 3 5 2

 ال وهن يقب نيغتي 1 اذإو ءدقعلا ناكم نيعتي الف «لاحلا ىف بحاو ريغ ميلستلا نأ :هلو ؛كالاهتسالاو ضرقلا =

 «ةمسقلا و ةرحألاو نمتلا فاللخلا اذش ىلعو هد نكامألا فالتحناب ميقلا فالتحال ؛ةعزانملا ىلإ ةيضفم ةلاهج

 عيبلاكف فالتإلاو بصغلاو ضرقلا امأو «طرتشي ال :امهدنعو e وهو ءافيالا ناکه نایب طرتشي :هدنعف

 (حتف ؛ئيع) .يفكي رضملا نييعتو ؛ءافيإلا ناكم نايب طرتشي الف «قافتالاب

 لمحي يذلا وه ةنوؤمو لمح هل نكي مل ام :ليقو :هل لمح ال امو .شاملاو حلملاو ريعشلاو ربلاك :ءايشألا ن

 نوي يأ :هيفوي .امهنم ليلقلا يأ نارفعرلاو كسملاك ةفلكلا :ةنوؤملاو ءةدحاو ديب هعفر نكمي ام :ليقو اا

 ديني ل ةا خل لعام نخ يلو ولا تاك ةا لإ جايتحالا مدعل ؛ءاش ثيح هيف ملسملا هيلإ ملسملا

 (حتف) .قيرطلا رطحخ طوقس ديفي هنأل ؛نيعتي :ليقو
 وهو :نماثلا طرشلا يأ | :لاملا سأر ضبقو .عامجإلاب هيف ءافيإلا ناكم نايب ىلإ جايتحالا مدعل :ءاش ثيح

 قارتفا لبق لاملا سأر ضبق هزاوج طرش يأ ؛"سنجلا نايب" ىلع فطع [(نيع) .خلإ ضبق هئاقب طرش
 ف قرف الو «فرصلا يق امك قارتفالا لبق ضبقلاب كلذو «لحآب لجاع ذخأ ا كسلا نأل ؛نيدقاعتملا

 «هنع يهنم وهو «نيدب نيد نع قارتفالا مرلي نيعتي ال اميف هنذل ل ۾ أ نعش ا: لاملا سار نكي نأ نب قلل

 تق رصتيل هيلإ هميلست نم د «يعرشلا ىضتقملل الامعإ ناسحتسالا زاوج نضبقلا طارتشاف انيع ناك اذإ امأو

 .ضبقلا مامت عنمي هنأل ؛هيف رايخلا طارتشا زوجي ال اذهو «هيف ملسملا ميلست ىلع ردقيف «هيف

 ؛لاملا سأر يا بيعلا رايخع فالخب ةمذلا ف نيد وها ذإ ؛ديفم ريغ هنأل ؛ةيؤرلا رايخع هيف كسلا ف تسأل اكو

 املا نار شيفا كرت ىل :كلام دنعو «ضورعلاك نيبعتلاب نيعتي اجت تاك اذإ هيف ناقتي تيح هيف ةيؤرلا | رايحخو

 ددع مت انه ىلإ ؛هداقعنا لك ربل ال دقعلا ِءاَقب طارش يي کو مار هيب اع ery 4 راج نيم هي 1

 نيح نم دجوي فا هيف ملسملا ليصحت < ىلع ة ةردقلا وه :خيشلا رك ذي , يذلا عساتلا طرشلاو :ةيلامثلا طورشلا

 .عطقنملا يف ملسلا زاوج مدع نع ملقا هيفا 10 امعإو «لحعا نيح ىلإ دقعلا

 ساو فا ئدلا امأ «ةيف ملبسملا يف رشع دحأو ؛لاملا نشأ نإ ةا ةع فس ملسلا ةحص طئا رش : فاعلا" فو

 «ةفينح يبأ دنع ةدوقنم ريناندلاو مهاردلا نوكو لاملا سأر ردق مالعإو ةفصلا نايبو ع ونلا نايبو شقا نايف لاما

 سنجلا نايبف هيف ملسملا يف بلا امأو ءامهفادبأب قارتفالا لبق هضبقو ءلاملا سأر ليجعتو «طرشب سيل :امهدنعو

 وهو «لضفلا ابر ةلع يفصو دحأ لع نالدبلا لمتشي ال نأو «هيف ملسملا ردق مالعإو ةفصلا نايبو عونلا نايبو

 دقعلا نوكي نأو «عطقني ال نأو الجؤم نوكي نأو ؛نييعتلاب نيعتي امن هيف ملسملا نوكي نأو «سنجلا وأ ردقلا

 فصولاب اطوبضم هيف ملسملا نوكو ؛ةنوؤمو لمح هل اميف ءافيإلا ناكم نايبو «طرشلا رايح هيف سيل تاب
 (حتف (ئيع) .براقتملا يددعلاو عورذملاو لوز للو زيكملا يا ةعبرالا سانجالاك

 ل ا يبا <



 ملسلا باب م عويبلا باتك

 ملسلاف ادق ةئامو ةع ايو ةا رب رك يف مهرد ىئام ملسأ نإف «قارتفالا لبق
 ةدوقنم يأ هيلإ ملسم ىلع يأ ةئاملا ةفص

 ةكرشب ضبقلا لبق هيف ملسملاو لاملا سأر يف فّرصتلا حصي الو ءلطاب نيدلا يف

 TNT فرع يقال حكام 0 ل RABE EEE برايل وق وأ
 ةيليع ١ث لو ةعبارم وأ

 0 دلل تا 5

 ديدشتو فاكلا مضب :رب رک (ندعم ؛ئيع) .اندنع نيدقاعتملا نم دحاو لك قارتفا يأ «نادبألاب :قارتفالا لبق

 دقعنا هنأ ىئععملا سيلو «نيدب نيد نع امهقارتفال :لطاب (ييع ءط) .اعاص رشع انثا زيفقلاو ءازيفق نوتس :ءارلا
 اذه و ءةيناثلا ةئاملا ةصح ىلإ داسفلا رسي ملف ءامهقارتفاب هيلع ئراط دسفملاو (حيحص وه لب نيدلا ةصح يف ًالطاب

 اطرش نيدلا يف لوبقلا لعج هنأل ؛لكلا يف لطاب ملسلا :رفز دنعو لكلا يف حص «قارتفالا لبق ننام قف ول

 .نيدلا نيعت مدعل ؛احيحص عقو دقعلا نأ :انلو «لكلا يف دسفيف «رحآلا يف هتحصل

 سأر ناك اذإ امأ ءدحاو عون نم هيف ملسملاو لاملا سأر ناك اذإ اذهو «ىدعتي الف «ئراط ضعبلا يف هداسف مث

 زو# الف «ةيلع يلا ريتاندلا نم ةرشعوب ةةنيعملا مهاردلا ن ةرشنع رب رك يف لحر ىلإ ملسأ نأ نيعون نم لالا
 نأ ىلع ءانب ءامه افالخ .هيف ملسملا نم اهصخي ام ةلاهجل ؛هدنع كلذك مهاردلا يفو ءاعامجإ ريناندلا قح يف

 (ريعش ركو رب رك يف مهرد ةئام ملسأ نأب نيعون نس هيف ملسملا ناك اذإاسأرو.:ءام# دنع لرش سيل لاملا س أر مالعإ

 (حتف «نييع) .هدنع زوجي ال دحاو لك لام سأر نيبي لو

 نأ ءاضيأ اهو يآ ايش: لالا سار لقي ةسايعفأ ؛ اكل سو ق فرعا روض نمو :خإ فرصتلا حصي الو

 وأ هيف هريغ كرشي نأ :ضبقلا لبق هيف ملسملا يف فرصتلا روص نمو .ضبقلا لبق ملسلا بر نم لاملا سأر بهي
 ضبقلا لبق لوقنملا عيبملا يف فرصتلاو «عيبم هيف ملسملا نأ :فرصتلا زاوج مدع هجو «ضبقلا لبق هبهي وأ هعيبي

 ؛عيبلا لمشي يفنملا فرصتلاو ؛زوجي الف هل توفم هيف فرصتلاو «سلحجملا ف ضبقلا قحتسم لاملا سأرو ءزوجي ال

 لدبتسا اذإ نح لادبتسالا لمشيو چ لا یک ی یا اش سدي راش لل بر عاب ول ىح

 هنوكل ؛زوجي ال ملسلا لام سأرب لادبتسالا اذكو «هضبق لبق لوقنملا عيب هنوكل ؛زوج ال رخآ سنجب هيف ملسملا
 (حتف «ييع) .ضبقلا لبق هيف فرصتلا زوج الق «غيبملاب اهبش لالا سأرل نأل ؛طورشملا ضبقلا توفي

 :اقروص :ةكرشب (قيع) .هيف ملسملا ملسلا بر ضبق لبقو «لاملا سأر هيلإ ملسملا ضبق لبق يأ :ضبقلا لبق

 يلا ةطنحلا يف ييكرشأو مهارد ةسمخ يم ذح" :هل لاقو هيلإ رخآ ءاجف «ةطنح رك يف مهراد ةرشع ملسأ لحر

 ءاجف «ةطنح رك يف مهارد ةرشع لحر ملسأ :اقروص :ةيلوت وأ (نيكسم) .زوج ال اهيف هكرشأف "اهيف تملسأ

 زوجي ال ةيلوت ةرشعب اهعابف "تملسأ اع. اهيف تملسأ يلا ةطنحلا نيم عب" :هل لاقو ملسأ يذلا اذه ىلإ رخآ لحر

 يفو «زوج ال ضبقلا لبق هيف فرصتلاو «عيبم هيف ملسملا نأل ؛اضيأ زوجي ال ةرشعلا ىلع ةحبارم اهعاب اذإ اتكو

 (حتف) [5/7 :قئاقحلا زمر].زوجي الف ءضوعب هضعب كيلمت ةكرشلا يفو «ضوعب هلك كيلمت ةيلوتلا
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 هيلإ ملسملا ى رتشا ول ولو ءاكيش لالا أرب لإ ملسملا نم رأي 1 مللا الياقت نإف

 لاملا بر يأ

 هضبقب هرمأ وأ ءاضرق ول حصو حصي مل ءاضق هضبقب ملسلا ّبرل رمأو ءارك
 ا

 هيلإ ملسفلل ءاضقلا

 222216 وهو لعفف «هفرظ ين هليكي نأ ملسلا بر هرمأ ولو «لعفف هسفنل مث هل
 ملسلا بر فرظ يف يأ هيلإ ملسملا ي هيلإ ملسملا لحأل

 :هلوقب دارملا وهو ١ وهلا علا يع ادق لاملا ساري رشي نأ وسع :ملسلا الياقت

 يرتشي نأ لاملا بر دارأ مث «هدقع دعب ملسلا هيلإ ملسملاو لاملا بر لياقت اذإ يأ :رتشي مل (ئيع) ."ربشي مل"

 لطب امل هنأل ؛ًاسايق كلذ هل زوجي :رفزو يعفاشلا لاقو «كلذ هل زوجي ال ضبقلا لبق ةلاقإلا مكح ًائيش لاملا سأرب
 .نويدلا رئاسك هب لادبتسالا حصيف «هيلإ ملسملا ةمذ يف انيد لاملا قاز ىقب ملسلا

 سأر وأ ؛دقعلا ءاقب لاح كملس الإ ذخأت ال يأ "كلام سأر وأ كملس الإ ذخأت ال" :ةتلع هلوق ناسحتسالا هنو

 هيف ملسملا لعج نكمي الو ءامهريغ قح يف عيب ةلاقإلا نأل ؛عيبملاب اهبشا لمغأ لاملا سأر نألو ؛هحاسفنا لاح كلام

 نوکی نأ قاني ال انيد هن وك نأل ؛ةمذلا يف انيد ناك نإو ا لاملا سار لعجي نأ نيعتف «ةلاقالاب هطوقسل اع

 ءادساف ناك اذإ امأ ءاحيحص ملسلا ناك اذإ اذهو «ضبقلا لبق لادبتسالا عنتماف «ضبقلا لبق هيف ملسملاك ًاعيبم

 ىح «ةلاقإلا مكحب :ائيش للملا سا زب (نيكسيم ‹«حتف ءئيع) .هضبق لبق لاملا سأر يف فرصتي نأ ملسلا برلف

 (ئيع «ط) .احيحص ملسلا ناك اذإ اذهو «لاملا سأر ضبقي

 ةارتشا يذلا ركلا كلذ. ضبقب يأ :هضبقب (ئيغع) .:ةطنح رك يف هيلإ ملسأ ملسلا بر ناكو ةطئحلا نم :ارك

 (ييع) .هيف ملسملا وه يذلا ركلا نم هيلع امع ءاضقلا لحأل يأ :ءاضق (نييع) .هيلإ ملسملا هضبقي ملو

 يذلا ركلا ضبقي نأ لاملا بر رمأو «ةطنح رك رخآلا ىرتشاف «ةطنح رك يف رخآ ىلإ لجر ملسأ ول يأ :حصي م
 كلذ دعب كله ول ىح ءاضقلا حصي ال «هارتشا يذلا ركلا يرتش ا ضبقي ملو «هيف ملسملا ركلا ناكم هارتشا

 هيلإ ملسملا نيب ةقفص :ناتقفص انه عمتجا هنأل ؛هقحب هبلاطي نأ لاملا برلو «يرتشملا هيلإ ملسملا لام نم كلهي

 عيب نع 3:3 هيهنل ؛نيترم ليكلا نم دب الف «ليكلا طرشب ملسلا بر نيبو هنيب ةقفصو «هنم هارتشا يذلا نيبو
 (حتف «ٰييع) .حصي الف ءانه دحوي ملو يرسل عاصو هجئابلا اع نادا هيف سرع نج ماعطلا

 هضبقب اديز رمأف ركب نم ةطنح رك ورمع ىرتشا مث ةطنحلا نم ارك اورمع ديز ضرقأ ول يأ :اضرق ول حصو

 مزل ةراعإ نكي مل ولو «ةراعإلا ظفلب دقعني اذهو «ةراعإ ضرقلا نأل ؛ليكلا ديز دعي مل نإو حصي هنإف هقحل ءاضق

 .دحاو ليكم يفتكيف ناتقفصلا ققحتت ملف ءاريدقت هقح نيع ضوبقملا ناكف ءابر وهو ةئيسن هسنجب سنجلا ةلذابم

 :لعفف (ييع) .ايناث ليكلا ديعي نأب ملسلا بر سفنل ايناث هضبقي م يأ :هسفنل مث (حتف) ۷٦/۲] :قئاقحلا زمر]
 (ييع ءط) .هسفنل هلاتكا مث هلاتكا نأب كلذ ملسلا بر يأ :لعفف (نييع) .هفرظ يف هل لاك نأب هيلإ ملسملا يأ
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 ,الياقتف «ةمألا ببب يك يف ةمأ ملسأ ولو ,عيبملا فالخب ًاضبق نكي ل ٌبئاغ
 الثم رب رك يآ ر ىلإ لحجر

 E a E RE ب 2 ت کو وک کو هعم ود ھو نقب ا ا وأ ءتتامف
 اوم دعب الياقت مت

 هتبيغ لاح يف ملسلا بر فرظ يف هيلإ ملسملا لاكف ملسلا بر فرظ يف هيف ملسملا ليكي نأ هيلإ ملسملا ملسلا بر

 هرمأ فداصي ملف «ضبقلاب الإ هكلمي الو «هيلإ ملسملا ةمذ يف هقح نأل ؛هقحلا ملسلا بر نم اضبق كلذ نوكي ال
 «نويدملا ىلإ اسيك عفد اذإ نئادلاك هسفن كلم هيف لعجف «فرظلل اريعتسم هيلإ ملسملا نوكيف ,حصي الف هةكلف

 هنيب ىلحخو ءهترضحب هيلإ ملسملا هلاك و ءارضاح ملسلا بر ناك ولو «حصي ال هنإف «هيف هلعجيو «هنيد نزي نأ هرمأو

 نوكي ال يأ "اضبق نكي مل" ناكم "ءاضق نكي مل" :خسنلا ضعب يقو «هل ةيلختلا نأل ؛اضباق ريصي «ماعطلا نيبو

 (حتف) ۷۷/١[ :قئاقحلا زمر].ال وأ ملسلا برل ماعط هيف ناك ءاوس ءاقلطم هقحل ءادأ

 لعفف «فرظلا يف هلعجيو «هليكي نأ هرمأو ءافرظ عئابلا ىلإ عفدو ءانيعم ارب لجر ىرتشا اذإ يأ :عيبملا فالخب
 هتفداصمل هرمأ حصيف «ءارشلا سفنب ربلا كلم يرتشملا نأ ؛هقحل ءاضق نوكيو ؛حص بئاغ يرتشملاو كلذ عئابلا

 ءامكح يرتشملا دي يف فرظلا نوكيف ؛هفرظ كاسمإ يف اليكو عئابلا نوكيو «هفرظ يف هلعجب اضباق نوكيف «هكلم

 الأ ؛ليكلا يق هنع بئان عئابلا نال ؛حيحصلا يف ليكلا كلذب ىفتكا اذهو اا هدي يف اعقاو هيف عقاولا ناكف

 سيلو «ملسلا يف رومأملا ىلعو ءءارشلا يف رمآلا ىلع نوكي «لعفف رحبلا يف هئاقلإب وأ نحطلاب هرمأ ول هنأ ىرت

 .ملسلا 2 اهمدعو عارتشلا 2 رمألا ةحص رابتعاب الإ كلذ

 اضباق نوكي الو هليكوت حصي ال اصن هب هلكو ول نح «ضبقلا يف هل اليكو نوكي نأ حصي ال عئابلا :تلق نإف

 نم مكو «ةرورض هل اليكو راص هل اكلام هنوكل ؛هرمأ حص امل :تلق ؟انه هل اليكو نوكي نأ روصتي فيكف «هل

 ؛اضباق رصي مل لعفف عئابلا فرظ يف هلعجيو هليكي نأ يرتشملا هرمأ نإو ءادصق تبثي مل نإو انمض تبثي ءيش
 نوكي الف ضبقلا نودب متت ال األ ؛ةيراعلا حصي الف هضبقي ملو عئابلا نع فرظلل اريعتسم راص يرتشملا نأل

 (ةيانع ءئييع) .عئابلا تيب نم ةيحان يف هلعجي نأو هليكي نأ هرمأ ول امك راصف يرتشملا دي يف اعقاو هيف عقاولا

 ملسلا بر اهضبقي نأ لبق هيلإ ملسملا دي يف :تتامف (ئيع) .ملسلا ملسلا برو هيلإ ملسملا لياقت يأ :الياقتف

 رك يف ةمأ لحجر ملسأ ول يأ [(نييع) .تتامف الياقت اميف اهاح ىلع ةلاقإلا| :يقب (نيعيط) .ةلاقإلا مكحب

 وأ «ةلاقإلا مكحب : ملسلا بر اهضبقي نأ لبق ةمألا تتام مث ملسلا دمع اللياقتف ةمآلا هيلإ ملسملا ضبقو ةطنح

 at ةلأسملا يف اقوم دعب ةلاقإلا حصو :ىلوألا ةلأسملا ٤ ةلاقإلا دقع ىقب ءاقوم دعب الياقت مث كلذ لبق تتام

 ءاقبب ىقبي وهو «دقعلا ءاقب ةلاقإلا ةحص طرش نأ ؛تيتلأسملا يف اهضبق موي ةمألا ةميق هيلإ ملسملا ىلع بحبو

 -ع«عادتبا ةلاقإلا تحصف عةمألا كاله دعب هيلا ملسملا ةمذ يف قاب وهو «هيف ملسملا وه ملسلا ف هيلع دوقعملاو دوقعملا
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 ١ ل موت ٍ ا
 يفانل ال ؛ليجأتلاو ةءادّرلا يعدمل لوقلاو «فلأب اهؤارش هسكعو ءاهتميق هيلعو

 .لحألاو فصولا

 رجع دقو «ةيراجلا در هيلإ ملسملا ىلع بجي دقعلا خسفنا اذإف «ءادتبالا ن م لهسأ ءاقبلا نأل ؛كالملا دعب ىقيي اذك و

 هسا ا :قئاقحل 5 .اهماقم اهمايقل ؛اهتميق هيلع بجيف «اش وع

 روكذملا مكحلا سكع يأ ] :خإ اهؤارش هسكعو (نيع «ط) .نيتروصلا يف اهضبق موي ةميق يأ: :اهتميق
 يف ةمألا تتامف الياقت مث فلأب ةمأ ىرتشا :هتروص [(ئيع) .ملسلا ةلأسم سكع يأ "اهسكع" :خسنلا ضعب يقو

 .حصت الف «ةمألا يه اهيف هيلع دوقعملا نأل ؛اضيأ ةلطاب ةلاقإلاف اقوم دعب الياقت ولو «ةلاقإلا تلطب يرتشملا دي

 ملسلا ةلاقإ يأ ءلوألا سكع تناكف «لحملا مادعنال ؛ىقبت الو لطبت اهدعب كالحملابو ءادتبا اهكاله دعب ةلاقإلا

 لطبي الو ءامهدحأ كاله دعب ءادتبا هيف ةلاقإلا حصت ثيح ضورعلاب - ضورعلا عيب يأ - ةضياقملا عيب فالخب

 ااا ياق كلا ىقبيف «هجو نم ايم کل ؛هيلع دوقعم هيف نيضوعلا نم دحاو لك نأل ؛ غب

 «ةضياقملا عيب يف ةلاقإلا :ياثلاو ءملسلا يف ةلاقإلا :لوألا :ءاسشقأ ةغبرأ ىلع مسقنم سنجلا اذه نأ : اصاحلاو

 اذإ امهفأ :همكحو «فرصلا يف ةلاقإلا :عبارلاو «ةثالثلا هذه مكح انركذ دقو «نمثلاب نيعلا عيب ف ةلاقإلا :ثلاثلاو

 ؛ةلاقإلا تحص «دارتسالا لبق ةلاقإلا دعب امهتدحأ وأ نالدبلا كله وأ ءامهيلك وأ نيلدبلا دحأ كاله دعب هيف الياقت

 اله روصتي الف «نيعم ريغ كلذو «رحآلا ةمذ يف امهنم دحاو لكل بحو ام فرصلا يف هيلع دوقعملا نأل

 ةمألا تتام ولو :اهيف مكحلاف :فلأب (حتف) [78/؟ :قئاقحلا زمر] .ةلاقإلا ةحص هكاله عنب الف «هريغ ضوبقملاو

 (ئييع) .حصي ال اهنوم دعب لياقتلا ناك ولو «ةلاقإلا تلطب ضبقلا لبق

 «لاثم ةءادرلا [(ئيع) .اكيبش طرتشت مل :ريغآ لاقو ادر اماعط انطرش وه :لاق:نأب] ةةواؤرلا يعدل لوقلاو

 يعدمل لوقلا ناك امنإو «كلذك مکحلاف "یش طرتشن مل :رحاألا لاقو چ ايلعرش" :ايغرحا لاق ولإ عيح

 دسافلا نال هل ادهاش رهاظلا ناف ناقش یف الج ۇم الإ زوجي ال ملسلا ذإ ؛ةحصلا يعدم ةه ؛لحألاو ففصولا

 :وه لاق نأي ليحأتلا ىغدمل لوقلاو يأ :ليجأتلاو .مارحلا بنحب اطل لاح نم رهاظلاو «مارح

 (ئييع) . . اعيش طرعشت م :رخعالا لاق ا ليحأتلا انظر

 هيف لصألاو «ناك امهيأ اقلطم ؛لجألاو هيف ملسملا فصو ركنمل لوقلا نوكي ال يأ :خلاإ har فانل ال

 ناك و (الطاب ناک تنعتلا ج رخ امهدحأ مالك جرح نإف «ةحصلا يعدم لوقلاف ا ةحصلا يف افلتحا اذإ

 دقع ىلع اقفتا اذإ ةفينح يبأ دنع كلذكف ةموصخلا جرخم امهدحأ مالك جرح نإو ؛ةحصلا يعدي نم لوق لوقلا

 .ركدملل لوقلا :اههدتعو دححاو

 = :ملسلا بر لاق و ادار اطر :هيلإ ملسملا لاقف ؛ةطنح رك يف لجأ ىلإ مهارد ملسأ ول :لوقت نأ :ةلأسملا ليصفت مث
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 ك فز

 TEE E .ةمقمقو تسطو ّفح وحن يف عانصتسالاو ملّسلا م حصو
 عاهنإلاب

 ىعدا نأب هسكع يفو «ةحصلا هراكنإ يف تنعتم ملسلا بر نأل ؛هيلإ ملسملا لوق لوقلا ناك ءاثيش طرتشن مل =

 يعدي هنأل ؛ةفينح يبأ دنع ملسلا برل لوقلا ناك ا طرشلا هيلإ ملسملا ركنأو «ةءادرلا طرش ملسلا بر

 «لحأ هل :ملسلا بر لاقو «لجأ هل نكي مل :هيلإ ملسملا لاق ولو ءركنم هنأل ؛هيلإ ملسملل لوقلا :امهدنعو «ةحصلا

 .هل قح وهو «لحألا وهو «هعفني ام هراكنإ يف تنعتم هيلإ ملسملا نأل ؛قافتالاب مهدنع ملسلا برل لوقلا ناك

 :ةفينح يبأ دنع هيلإ ملسملل لوقلاف ملسلا بر هركنأو ؛لحألا هيلإ ملسملا ىعدا نأب هسكع يفو ءالطاب ناكف
 (حتف) [78/؟ :قئاقحلا زمر] .هلوق لوقلا ناكو «لحألا وهو «هيلع اقح ركني هنأل ؛ملسلا برل لوقلا :امهدنعو
 هطئارش تعمتحا اذإ هزاوجب لوقلا بجوف «هردق ةفرعمو هتفص طبض نكمي هنألف ؛ملسلا امأ :2! ملسلا حصو

 دقو ؛ججحلا ىوقأ نم وهو ءاذه انموي ىلإ 5 يبلا ندل نم لماعتلاب تباثلا عامجإللف :عانصتسالا امأو «هيف

 كرت نكلو «ةثالثلاو رفز لاق هبو «مودعملا عيب هنأل ؛زوجي ال نأ سايقلاو ارينمو امئاخ د هللا لوسر عنصتسا

 [۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .انركذ اع سايقلاب لمعلا

 امهتفص هل نيبيو «كعدأ نم نيفح يل زرخا :هل لوقيف «فاكسإ ىلإ ناسنإ ءيجي نأ :عانصتسالا ةروصو

 هعونو هتفصو هردق هل نيبيو ءرفص نم ةينآ يل عنصا :هل لوقيو رافصلا ىلإ ءيجي وأ ؛نمشلا نيبيو ءامهردقو
 «فح وحن يف عنصتسا اذإ امك لماعت هيف اميف عانصتسا :نيعون ىلع عانصتسالا مث .نمثلا نيبيو هلحأو هسنجو

 ابوث هل جسني نأ كئاحلا نم.بلط اذإ امك « قافتالاب دساف وهو «لماعت هيف سيل اميف عانصتساو ءزئاج وهو

 (حتف ؛ئييع) .قافتالاب دساف اذهف «هدنع نم سابرك نم اصيمق هل طيخي نأ طايخلا نم بلط وأ «هدنع نم لزغب

 (ئيع) .مولعم نمثب ائيش هل عنصي نأ عناصلا نم بلطي نأ وهو :عانصتسالا

 حتفب - تسطلا [(نيكسم) .زوجي الف فصولاب فرعي ال ناك نإو «فصولاب فرعي ناك نإ] :ةمقمقو تسطو
 يفو ؛ةمجعملاو ةلمهملا نيسلا هيف زوجيو "توسط" :لاقي دقو «سوطو ساط :اهعمج «ةيمجعأ ةثنؤم - ءاطلا
 ريغو ةمقمقو تسط لثم يف عانصتسالاو ملسلا زوج يأ «نثج ساک يخي ساک نيتمضب "ةمنقمقلا" :"حارصلا
 اذإ ملسلا هيف زوجي نكلو «هيف عانصتسالا زوجي ال اهيف لماعت ال امو «سانلا لماعت هيف اميف يناوألا نم كلذ
 .ةدع ال عيب عانصتسالا نأ حيحصلاو «هطئارش تعمتجا

 رايخلا تبثي اذهلو «يطاعتلاب اغورفم هب ىتأ اذإ اعيب دقعني امنإ :ليقو «عيبب سيلو دعو هنإ :ديهشلا مكاحلا لاقو

 توم لطبي اذهو «لمعلا وه :ليقو ءروهمجلا دنع لمعلا نود نيعلا وه هيلع دوقعملاو ءامهنم دحاو لكل هيف
 نف ی وأ فض نم هل قیر هي ماعم ىلإ خخ تعتاد ةلسعي لأ طرشي افر «حصأ لوألاو ءامهدحأ

 اهبش هل نأل ؛امهدحأ توغ لطبي امنإو «نيعلا يف الإ تبثي ال وهو ءرايخلا عنصتسمللو ءزاج هذخأف «دقعلا لبق

 (يشحم «حتف ؛نييع) .ةعنصلا بلط هيف نأ ثيح نم ةراحإلاب



 ملسلا باب ٠ مع عويبلا باتك

a A .7 د نر ىلا ١ م " Aا ©  

 .ملس هلجؤمو «هاری نا لق هعبب عناصللو «هآر اذإ رايخلا هلو

 عنصتسملل يأ [(ندعم) .ةيؤرلا رايخ هل عنصتسمللف عنصتسملل عناصلا هلمع اذإو يأ | :هآر اذإ رايخلا هلو

 «ةمذلا يف نيد هنأل ؛ملسلا فالخب هري مل ام ىرتشا هنأل ؛هكر ت ءاش نإو هذخأ ءاش نإ عونضملا ةيؤر دعب رايخلا

 رايخلا هل نأ : ةقينح يأ نو هلع کل اعيب هلع ىلع ءانب حصألا وهو ءهري م ام عاب دبل ؛عناصلل رايح الو

 .هوحنو طيخلا فالتإو مرصلا عطقب ررضلا هقحلي هنأل ؛اضيأ

 عنصتسملا امأو ۵ ول ١ ام عاب 9 رايح الو عئاب هنالف عناصلل ام ءامهنم دحا ول رايح هيأ هنأ : فس وب يبأ نعو

 «عنصتسملا ريغ هيف بغري ال اعرف عناصلا ررضت رايخلا هل تبث ولف «هلدب ىلإ لصيل هلام فلتأ عناصلا نألف

 (ةيانع «حتف) [73/7 :قئاقحلا زمر] .عناصلا نود رايخلا عنصتسملل نأ حيحصلاو

 راص هراتخاو هآر اذإ هنأل ؛"هاري نأ لبق"ب ديق امنإو «عنصتسملا رايتحاب الإ نيعتي ال هنأل ا هعيب عئاصللو

 يضر اذإف «هبناج نم مزلو هرايخ طقسأ راضحإلاب هنأل ؛هعيبي نأ هل سيلف «عيبلا قح هيف عناصلل قبي ملو انيعتم

 (حتف (ئييع) .اضيأ هقح يف موزللا تبث عنصتسملا هب

 ؛عانصتسا وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع ملس وهف لماعت هيف يذلا عانصتسالا يف لحألا برض اذإ يأ :ملس هلجؤمو

 لوقب يأ ثيدخلاب ال سانلا لماعتب تبت عانصتسالاو ةا هب تا هه ةنأل ؛ىلوأ املس هلعجو ءاعانصتسا

 رم امك رهشلا وهو «ملسلا يف نوكي نأ حلضي ام لجألا نم دارملاو «بيرغ وهف هلعفب تبث ام امأو لع يبلا

 نيعتف ءاعامجإ زوجي ال هيف عانصتسالا نأل ؛قافتالاب ملس وهف هيف لماعت ال يذلا عانصتسالا يف لحألا برض نإو

 .نيهحولا لمتخي هنأل ؛هوحنو فخاك لماعت هيف اميف فالخلا امعإو «زاوجلل ايرحن ملسلا ىلع هلمح

 قارتفالا لبق هنييعتو فصولا ءاصقتساو لاملا سأر ضبقك ملسلا طئارش عيمج هدنع طرتشي هنأ :فالنخلا ةدئافو

 اذهو «دسافف لإ ۾ «لماعتلا هيف ی رج نإ اعانضتسا ناک لقأ لجألا ناك نإو «ةيؤر رايح هل نوكي الو فريغو

 ىلع :لاق ناب لاجعتسالا هحو ىلع هركذ نإو ,ميلستلاب ةبلاطملا ريخأت يأ لاهمتسالا ليبس ىلع لجألا ركذ اذإ

 ركذ نإ :ليقو «ةبلاطملا ريحأتل ال غارفلل ذئئيح لحألا ركذ نأل ؛اعانصتسا نوكي دغ دعب وأ ادغ هنع غ رفت نأ

 ا نأ : نا ودنها لصفو «ملس وهف «كلذ نم رس | ناك إو ؛ع انصتسا وهف لمعلا نم اهيف نكمتي هدم ندأ

 «لاهمتسالل رهف عناصلا لبق نم ناك نإو ءاملس ريصي الف «لاجعتسالل وهف عنصتسملا لبق نم ناك نإ لجألا

 (حتف) ۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر| .املس نوكيف



 تاقرفتملا باب ۳4۷ عويبلا باتك

 تاقرفتملا باب

 e رمخلا ريغ عيب يف ملسملاك يمذلاو .رويطلاو عابّتسلاو دهفلاو بلكلا عيب حص

 تاوبألا وم دشا لك فينصتلا لهأ تاد نم ناک ب يع ي جااروأ نم اهماكحأ نايب ف يأ e باب

 ؛الصأ هعيب زوجي ال :ىعفاشلا دنعو «يزابلاك دايطصالا ةلآ موقتم لام هنأل :بلكلا عيب (نيكسم) .باتكلا رح

 نبا نع يور ام :انلو ؛دمحأ لاق هبو "بلكلا نمثو يغبلا رهم تحسلا نم نإ' .لاقف «بلكلا عيب نع ## 8

 .يطق رادلا هاور «"ةيشام وأ ديص بلك الإ بلكلا عيب نع ىف" كع يبلا نأ فذ سابع
 «بالكلا لتقب رمأ تل ناك نيح مالسإلا ءادتبا ىلع لومحم هاور امو «"ملعملاو يراضلا بلك الإ" :ةياور يفو

 اعرشو ةقيقح هب اعفتنم هنوكل ؛عيبلل لحم ملعملا نأل ؛ملعملا ريغو ملعملا بالكلا عاونأ عيمج نيب كلذ يف قرف الو
 بناحألا عنميو «هبحاص تيب ظفحي بلك لك نإف «دايطصالا ريغب هب عفتني هنألف ؛ملعملا ريغ امأو ءالام نوكيف

 بلكلا عيب زاوحل ةمئألا سمه طرشو «هب عافتنالا يف ملعملا ىواسف هحابنب يئاحللا نع ربخيو «هتيب يف لوحدلا نع
 عفتني ال هنأل ؛ميلعتلا لبقي ال يذلا روقعلا بلكلا عيب حصي ال :فسوي يبأ نعو :ميلعتلل ًالباق ا اا نوكيا

 فالح هتميق اندنع نمضي لحرلا بلك لحرلا فلتأ اذإو «بهذملا نم حيحصلا وهو «ةيذؤملا ماوطاك راصف «هب

 (ةيانع «حتف) ۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلل

 نوكيف ءاعرش امي عافتنالا زوجي ناويح اهنأل [(نييع «ط) .ليفلا عيب اذكو «دهفلا عيب حصو يأ ] : جا دهفلاو
 :ةفينح يبأ نع ناتياور درقلا عيب فو ءابوكرو المح هپ عفتني هنأال ؛ليفلا عيب حصي اذكو «عيبلا لحمو ءاوق الام

 لوألا وه حيحصلاو ءروظحم وهو يهلتلل هنأل ؛زوجي ال :ةياور يقو «هدلجب عافتنالا نكمي هنأل ؛زوجي :ةياور يف

 دسألاك عابسلا نم بان يذ لك عيب زوجيو ءاهدلجبو تيبلا تايذؤم عفد يف امي عفتني امال ؛زئاج ةرهلا عيبو

 زوجي الو «نيعلا سجن هنإف «ريزنخلا الإ اعرش امي عافتنالا زاوحج ؛رويطلا نم بلخ يذو «بئذلاو عبضلاو دهفلاو

 .هعيب زوجي ال اذكف هب عافتنالا

 ةيذؤم نكت مل نإو كمسلا ادع ام لكو «ناطرسلاك رحبلا ماوه الو «سفانخلاك ضرألا ماوه عيب زوجي الو

 يغبني ال :"سانجألا" يفو ءال الإو «ةيودألا يف اه عفتنا نإ تايحلا عيب زوجيو روقنقسلاك نمث هل ام عيب زوجيو
 نأ الإ "ناطظاريق موي لك ةرجحأ نم صقن ديص ريغب ابلك ئتقا نم :هكاع هلوقل ؟هراد يف ابلك ذختي نأ دحأل

 (حتف ؛ئيع) .هذختي نأب سأب الف «مهريغ نم وأ صوصللا نم فاخي

 تروبثو «هئارش و.هعيب داقعنا ق:يأ ] : :خ ! يمذلاو (نيكسم «ط) .ةرهلا ىح اهعاونأ رئاسب مئاهبلا نم :عابسلاو

 ؛نيملسملل ام مه نأ مهملعأف" :8اع هلوقل [(ندعم) .ملسملا عيب هب دسفي ام. هعيب داسفو «ثالثلا تارايخلا

 = ملسملاك مهسوفن هب ىقبت ام ىلإ نوجاتحم «قافتالاب تالماعملاب نعي نوفلكم مهألو ؛"نيملسملا ىلع ام مهيلعو



 تاقرفتملا باب ۳4۸ عويبلا باتك

 «فلألا ىّوس ةئام كلل ٌنماض ي ينأ ىلع فلأب ديز نم كدبع عب :لاق ولو ريزنخلاو
 مهرد ةئاه يا مهر دلل نأ اشم صخش

 E E ةئاملاو ةديز ىلع فلألاف هن مثلا نف داز تاو :كامضلا ايو فلأب حص عابف
 لئاقلا اذه مشرد فلاب يآ معيبلا ي ۹

 ةا ا ةرشابم. الإ املا هده لصحت الو (ةفكسلاو ةوسكلاو انيناارشلا ماعطلاب 0 ا يقبل الاد <

 تاعالا نس انلأ زاج املكف «نيلسملا نح ق امك قس قف اوس قوكيف «عيبلا اهنمو «ةعورشملا

 ق الإ مه زوج ا هری ۾ ابرلا نس امل زوج دل امو مه راج تافرصضتلا عاونأ نم اس و ۾ ملل قلا

 دقو «مهدنع لاومألا رعأ امهأل ؛ةاشلاو ريصعلا ىلع نيملسملا دقعك امهيف مهدقع نإف ءريزنخلاو رمخل ا

 !عال وه اي :ہش لاقو .ةيلإ اورضح نح هلامعل كف رمع وق كلذ یل لذ «ل هلمتعي امو مهلك رتب انرمأ

 :لاقف «كلذ نولعفي مكِإ ءلجأ :ههف لالب لاقف ءريزنخلاو رمخلاو ةتيملا ةيرحلا يف نودذخأت مكنأ غلب هنإ

 ةدع ءا رش رخآ س كاستإ تط نأ :هل ر وص ا لاق ولو (ط) .اهفنأ لقتح تمت م ىلا ةتيملا و رو فلا و

 :دبعلا بحاصل لوقيو رخآ ءيجيف «فلأب الإ هيف بغري ال يرتشملاو «ةئامو فلأب الإ عيبي ال وهو مهرد فلأب

 حضي طط رشلا اد هدبع لحرلا ع ابف انف «فلأ ىوس ةئام كل نماض ا لغ شاب لج رلا اذه نم اكه كدبع عب

 «هوشر و «ءادتبا لاملل مازتلا وش لب للا E تسل ةدايزلا نأل ؛نيمضلا نم ةثاملا :نامض لطب فلان

 (ةيانع «نييع) .ع يش نيمضلا ىلع سیلو «قلاب يىرتشملا نم هذخأيف «نامضلا حصي ااف مارح یخو

 اذه لاق نأب ا داز تاو (ط) .نماضلا نياق ءا ال و ىرتشملا ن فلألا عئابلا د لابا أ :نامضلا لطبو

 ىوتم نمثلا نم ةثام قلل نمايض نأ ىلع مهرد:ىلأب اشم لحرلا اذه نم كدبع عب :ةروكذملا ةروصلا يف لئاقلا

 رشا نم روق امك ةدايرلا نأل ؟ةماضلا ىلع هت ةالاو «يدرشقملا ىلع« فلآلاو ؛عيبلا حص «فلألا

 زوجي ثيح علخلا E راصف «لدبلا ةلباقم. ءيش هل ملسي مل اذإ يي بحألا ن م زوحب ءيش اهتلباقع. هل ملسي مل لاه

 حض لعدش نه نجل ةلدبلا ةلباقم ءيش امش ملسي ال ذإ هنا لس دلل را زوج امك ىبحألا ىلع هطارتشا

 .ةيمستو ةروص عيبملاب لباقت نأ ةدايزلا

 .حصت الف اهطرش دحوي مل "نمثلا نم" :لقي مل اذإو «حصتف اهطرش دحو دقف 'نمثلا نم" :لجرلا لاق اذإف

 لصأب قحتلت الو حصت ال ةدايزلا نأ ىلع نیم به اذهو .همرلي الو دانس ةدايرلا روت ل :يعفاشلاو رفز دنعو

 سبح قح يف نب قلع اا ىلع و يبحألا نم ةدايزلا تزاح اذإف ءاندنع حصتو امهدنع دقعلا

 ىلع امي نماضلا عحري يح لكلا قح يف رهظت اهفإف «يرتشملا رمأب تناك اذإ الإ ةعفشلاو ةحبارملاو عيبملا عئابلا

 (حتف «ٰييع) رشا تناك نإو ةدايزلاب يرتشمل ملا عئابلا بلاظي الو :فلألا ىلعو اهيلع حباريو يرتشملا



 تاقرفتملا باب 0 فلل عويبلا باتك

 «باغف ًادبع ی رتشا نمو هدقع ال ضبق ةارتشللا وز ra الا ىلع

 باغ ولو .هنيدل عيب الإو عتابا نيدل عيب ل تفورعم هيغو ؛هعبب ىلع عئابل نهر
 عئابلا نيدل يضاقلا ةيعاب يضافلا هعسب آل لاحلل 0 ولا ةنيبلا ماقأ ي

 ىلع ةبقرلا يف كلملا دوجول ؛حاكنلا حص «ضبقلا لبق يرتشملا اهجوزف «ةمأ ىرتشا :هتروص :خلإ جوز ءطوو
 ءطولا نأل ؛ةمألل اضباق يرتشملا ناک جوزلا اهئطو ناف ساكنا زاج اذإف ءزوجي ال ثيح عيبلا فكل :لامكلا

 جوزلا اهأطي مل نإو يأ :هدقع ال .هسفنب هلعف هنأك هيلإ ابوسنم راصف «يرتشملا طيلستب لصح امنإ جوزلا نم

 ٤ ناصقنلا بجوي لعف يرتشملا نم اك لصتي م ل ؛ ضبقب ةارتشملا ةمألا جوز دقع درحم سيلف حاكنلا دعب

 ةيلاملا نأل ؛قاتعإلاو ريبدتلا فالخب ءيمكح بييعت هنأل ؛جيورتلا سفنب اضبق نوكي نأ سايقلا ناك نإو «تاذلا
 (حتف) AY/Y] :قئاقحلا زهر] ,اضباق ريصي هترورض نمو عةقشح وأ ةيرحلا ةقيقح توبثب هب تفلت دق

 هيع) .نمثلا ءادأ لبقو ضبقلا لبق يرتشملا يأ:باغف (ط) .يضاقلا هعيبي ال راقعلا ذإ ؛الوقنم يأ :ادبع

 بلطف ر ميغ وس نمشلا دقني نأ لبق باغ هنأو «نالف ا و :هعيب ىلع

 هضبق لبق يرتشملا باغف ءادبع ىرتشا اذإ يأ : عئابلا نيدل عبي مل (ئيع) :ةثدل ةع نأ يضاقلا نم عئابلا

 عيب يضاقلا نم يرتشملا بلظو ف یخ اغ رتشملا نوک لا كلذ ىلع ةنيبلا عئابلا ماقأو هن ءادأو

 ىلإ ةجاح الف «يرتشملا ىلإ باهذلاب هقح ىلإ لصي عئابلا نأل ؛عئابلا نيد يف دبعلا يضاقلا عبي مل «هنيد يف دبعلا

 .دبعلا يف يرتشملا قح لاطبإ هيف نأل ؛دبعلا عيب
 يضاقلا نأل الا نيدل دبعلا يضاقلا عاب «هناكم ىردي ال نعي ةفورعم ةبيغ نكت مل نإو يأ :هنيدل عيب الإو

 نلف :يرتشملا امأ ادع ايف ةلياو رظنلا 5 ةحاحلاو «مهسفنأل رظنلا نع اورجع نيذلا نيزحجاعلل افا تھ

 (هقح ىلإ هب لصيف :عئابلا امأو ؛عئابلا نيد نم هةتهذ ًاربيو ءاهنم صلختيف ؛ةقفنلا ىلإ جاتحم وهو «هکلم ديعلا

 .هدي يق عيبملا كله اذإ نمثلا يف هقح طوقس نع صلختيو

 دوصقم. عيبلا اذه سيل :تلق ؟عابي فيكف زئاج ريغ وهو ضبقلا لبق عيبلا اذه :تلق نإف .لاحلا فاشكناو

 عاب اذإ مث ءادصق حصي مم نإو انمض حصي دق ءيشلاو «هعيب حصي هنمض فو «هقح ءايحإ دوصقملا نأل ؛انه

 يناثلا هنمث في مل نإو كلم لدي هلال ؛بئاغلا يرتشملل هكسمي ءيش لضف نإف «عئابلل هنمث ىطعأو دبعلا يضاقلا

 (حتف (نييع) . .هب رفظ اذإ يرتشملا عئابلا عبتي «نيدلا نم ءيش يقبو نيدلاب

 ؛"نييرتشملا دحأ" ب ديقو ؛ق ا یا اار رکو تخ ارا لاا ىف لأ ؛ةبيغلاب ديق :لإ باغ ولو

 «يد ژي يأ "فقتي خا :هلوقو لک ف ناک ا رضاحلا دقنف : ةرحألا دقن لبق باغ ول نيرحاتسملا دحأ نأ

 - : فس وي وبأ لاقو «نيفرطلا لوق اذهو ,ءادألا نعم يف لمعتسا مث ءاهئيدر نم مهاردلا ديح زيت لصألا ٤ وهو



 تاقرفتملا باب ,o عويبلا باتك

 نمو .٠ :ةكيرش. دقني يح .هسبحو يقو نمثلا لك عفد رالف :نويرتشملا اا
 رضاحلل زوجي يا

 وهو نج نوع ايو ضف فا تافعن امهف «ةضفو بهذ لاقثم شا ةمأ عاب
 ةضغلاو بهذلا ي أ نيعي مو

 «هبحاص نع ىدأ اميف اشم ناك و «ةأياهملا قيرطب عيبملا نم هبيصن الإ ذخأي مل نمثلا لك رضاحلا دقن اذإ =

 بئاغلا بيصن سبح يف :يناثلاو .نمثلا لك ءافيإ ريدقت ىلع عيبملا عيمج ضبق يف :اهدحأ : عضاوم يف فالخلاو

 بيصن نم رضاحلا هادأ ام لوبق ىلع عئابلا رابجإ يف :عبارلاو .ىدأ اذإ هيلع يس يف :ثلاثلاو .رضح اذإ هنع

 يأ دنعو «ربجي :امههدنعف هلك نمثلا هافوأ اذإ بئاغلا بيصن ميلست ىلع عئابلا رابجإ يف :سماخلاو .بئاغلا

 يف عوجر الو ؛عربتلا ىلع ربحي الو هيف اعربتم ناكف ةرمأ ريغي بئاغلا ىلع انيذ ىضق رضاحلا ذإ ؛ال:فسوي
 .عامجإلاب اعربتم نوكي ارضاح ناك ول اذهو «هضبقي الف هبيصن نع يبنجأ وهو «تاعربتملا

 نوكي الف ءنمنثلا لك يفوتسي نأ ىلإ عيبملا لك سبح قح عئابلل نأل ؛؟نمثلا لك ءادأ ىلإ رظضم رضاحلا نأ :امهلو

 الجؤم ناك ول امأ الاح نمثلا ناك اذإ اذهو :عيمجلا ءادأب الإ هكلمب عافتنالا هنكمي ال هنأل ؛رارطضالاب ًاعربتم

 (حتف «ييع) .سبحلا كلمي ال عئابلا نأل ؛لحألا لح نإو هعفد رضاحلل سيلف

 .لاقثم ةئام سمح امهنم لك نم بجيفإ :نافصن امهف (نيع) .رضح اذإ هكيرش نع عيبملا سبح هلو يأ :هسبح

 لایب دطرتشيز ؛ةيولوألا مدعل ؛هفصن امهنم دحاو لك نم بجيف ءاوسلا ىلع امهيلإ لاقثملا فاضأ هنأل [(ط)

 وأ املس وأ اضرق دودعملاو نوزوملاو ليكملا نم هبرقي ام لك يف تباث ماسقنالا اذهو ءاهريغو ةدوحلا نم ةفصلا

 نم ثلفلا هيلع ناك «مسمو ريعشو ةطنح رك ىلع :لاق ول ام.هنمو ؛ةلافك وأ ةيضو وأ ارهم وأ ةعيدو وأ ابصغ

 ةئام سمح يأ «ليقاثم بهذلا نم بجي ثيح «ةضفلاو بهذلا نم فلأب ةيراج ىرتشا اذإ ام فالخب «لك

 يق دوهعملاو ءامهنم لك نم دوهعملا نزولا ىلإ فرصيف ءامهيلإ فلألا فاضأ هنأل ؛مهارد ةضفلا نمو ؛لاقثم

 (جتف «يييع) .ةعبس كزو مهاردلا ةضفلا يقو «لاقثملا بهذلا
 هاضقف لجر ىلع دايج مهارد هل ناك نأب :ديج نع (قيع) .راجتلا ةدحايو لاملا تيب هدي اه وهو : افيز

 هدنع فويزلا يأ :فلتو (ىشحم) .فويز اأ ملعي ال افويز ضبق يذلا يأ :وهو (ئيع) .دايج نع الدب افويز

 ,دايج مهارد ةرشع رخآ لحر ىلع هل لحر :هتروص :ءاضق وهف (ئيع) .بيعلاب ملع مث قفنأ وأ كله نأب

 هريغ هل نوكي الف «هقحل ءاضق وهف افويز تناك اما ملع مث «تکله وأ اهقفنأف ملعي مل ضباقلاو ءافويز هاضقف

 ىعاري امك فصولا ثيح نم ىعاري هقح نأل ؛دايجلاب عجريو «هفويز لثم دري :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع

 = نوكيل ؛دايحلاب عجريو ضوبقملا لثم دريف «هكاكفنا مدعل ؛ةدوجلاب عوحرلا هيلع رذعت هنأ الإ ءردقلا ثيح نم



 تاقرفتملا باب ۳o1 عويبلا باتك

 لطبي ام .هذخأ نمل وهف لجر ضرأ يف يبَظ سنكت وأ ضاب وأ ريط خرفأ نإو
 يذلا .دقعلا ي لجر ضرأ يف ريط

 n a یو رار ا سہ اہ ا فا
 ءايشأ رشک ةعبرأ

 فرصلا يف هب لهاست ول يح «هقح سنج نم ضوبقملا نأ :امهو «فصولاو ردقلا ثيح نم هقحل ايفوتسم =

 هيلع فيزلا در بوجوو سنجلاب ةلباقملا دنع امل ةميق ال يهو «ةدوحلا فصو الإ هل قبي مل نكلو «زاج ملسلاو

 (ةيانع «حتف) ۸٣/۲] :قئاقحلا 0 .هلثم عرشلا يف دعي ملو هسفن ىلع نئادلل اباجيإ ديلا ذحأيل

 د :لصألا يف هانعم رتتسا يأ :سنكت وأ (نيع) .لحر ضرأ يف هضيب نم هخرف جرخأ يأ :خإ خرفأ نإو

 هل ناكل ارت راو الجر يأ رسكت :ةخسن يفو ؛يبظلا عضوم وهو سانكلا يف
 ی 59 .هيلإ هدي تقبس حابم هنأل ؛ضرألا برا ال يبطلاو ضيبلاو جربلا نيف نوكلملا يأ ] :هذحخأ نمل وهف

 ببسلا ىلإ فاضي ال مكحلا نأل ؛هل وهف دايطصالل ةأيهم تناك نإف «كلذل ةأيهم هضرأ نكت مل اذإ اذه

 ديص اهيف عقوف ءاملل ارغب رفح وأ «ديص امي قلعتف فافجلل ةكبش بصن نم نأ ىرت الأ «دقعلاب الإ حلاصلا

 كارلا هيلع بحور كلم هايظسألا هي دصقاقإو هامرع هاك قار هيلع بالر هكلعال
 هل ادعتسم ناك وأ هفكي مل ام هكلمي ال هنإف «هبایث يف مهاردلا نم رثن ام عقو وأ «هراد ديص لحد ول ليصفتلا اذكو

 هكلمي يح ضرألا تادايز نم هنأل ؛كلذل ةدعم هضرا أ نكت مل نإو :هكلك ثيح هضرأ يف لحنلا لسعم فالخب

 (حتف ؛ئيع) .كلذل ةدعم هضرأ نكت مل نإو ءاملا نايرحب اهيف عمتخملا بارتلا وأ اهيف ةتبانلا راجشألاك ءا اع
 هنأ يور امل ؛دسافلا طورشلاب لطبي لام لام ةلدابم ناك ام لك نأ :هيف لصألاو :دسافلا طرشلاب لطبي ام

 ؛ةدسافلا طورشلاب لطبي ال «تاعربتلا نم ناك وأ «لام ريغب لام ةلدابم ناك امو «"طرشو عيب نع ىف ةع

 ةدايز ةدسافلا طورشلا ةقيقحو «ضوعلا نع لاخلا لضفلا وه ابرلا نأل ؛ابرلا باب نم ةدسافلا طورشلا نأل

 ةيلاملا ريغ تاضواعملا يق كلذ روصتي الو ءابرلا وهو «ضوعلا نع لاخ لضف هيف نوكيف ءدقعلا هيضتقي ال ام
 لصأو [547/4 :قئاقحلا نييبت] .طرشلا لطبيف تاعربتلا يف الو كلذ وحنو لام ىلع قالطلاو حاكنلاك

 .تاكيلمتلا يف زوجي ال ضحملا طرشلاب قيلعتلا نأ وهو :رحآ
 قلطم ظرشلاب ةقيلعت زوو ءانيور ال ةدسافلا ظورشلاب دسفيف لامي لامآةلدابم عيبلا :لوقتفأ اذه فرع اذإو
 قاس نحس ی ا قر تاسو س الإ ار ادل ناک ءاوس "ن ملک طرعلا ناك نإ
 طرشلا ناك نإو ءرئاج وهو «يبحألل ر ايخلا طارتشا هنأل ؛مايأ ةثالثب هتقو اذإ زوجي هنإف ءنالف يضر نإ اذه

 وأ عيبملا ميلستك هب لماعتلا ىرح وأ «رثأ هيف وأ «همئالي وأ ءدقعلا هيضتقي امم طرشلا ناك نإف "ىلع" ةملكب

 هيث رجب دالا لو ةمتالب لو دقعلا هيضعقي ال ناك ترو ةطرشلا زوجو دسقي ال ةرايخلا وأ ليجاتلا وأ نمعلا

 (حتف) .الف الإو «عيبلا دسف قاقحتسالا لهأل ةعفنم طرشلا يف ناك نإف



 تاقرفتملا باب ش or 0 عويبلا باتک

 نيدلا نع ءاربإلاو لام نع حلصلاو ةعجّرلاو ةزاجإلاو ةراجإلاو ةمسقلاو عيبلا

 :ناثلا يا | :ةمسقلاو (ئيع) .لدساف عيبلاف ارهش همادحختسا طرشو ادبع عاب ناب عيبلا :لوألا يا : عيبلا

 ناك نأب [(نيع) .دسافلا طرشلاب دسفيف «عيبلاك راصف «ةلدابملا نعم اهيف ةمسقلا نأل ؛نيكيرشلا نيب ةمسقلا

 نيعلا و مهدحأل نيدلا نوک تأ اوطرش و «نيعلا ۾ نيدلا شش ةك رتلا اومستقاف «نيعلا و سانلا ىلع نيد تسلل

 ؛اضيأ دساف اذهف ءنالف ءاضر اهيف اوطرشو «رادلا اومَستقا ناب :طرشلاب انهقيلعت ةروضو «دساف اذهف «نيقابلل

 .دسافلا طرشلاب دسفيف ؛عيبلاك راضف «ةلدابملا نعم اهيف ةمسقلا نأل
 رحأتسا نمك [ (ئيع) .هيلإ يدهي وأ رحأتسملا هضرقي نأ طرشب هراد رجآ نأب ةراحإلا :ثلاثلا يأ ] :ةراجإلاو

 لاق ول ام قيلعتلا ةحص مدع نم ئئتسي نأ يغبني و دی ز مودل اقراجإ قلع وأ ةبوركم اهدري نأ ىلع ةعارزلل اضرأ

 (حتف) [84/؟ :قئاقحلا زمرإ .ىمسملا بجو غرفي ملف ءاذك رهش لك رجأف الإو اهغرف :بصاغلل
 وأ ءرهشلا سأر ءاج اذإ عيبلا تزجأ :ىلوملا لاقف «هدبع يلوضف عاب نأب ةمجعملا ءازلاب [:عبارلا يأ ] :ةزاجإلاو

 ةزاجإلا لطبي قيلعتلا ذإ ؛ةزاحإلا تلطب "يمأ تيضر نإ تزجأ" :تلاقف «ربخلا اهغلبف امذإ الب ةغلابلا هتنب جوز ول

 .كتعحر دقف كترض تيضر نإ :لاق نأب ةعجرلا :سماخلا يأ ] :ةعجرلاو (حتف «نييع) .دقعلا ءادتباب ارابتعا

 نأ ىلغ ءانبب طرشلاب لطم اميف ةعجرلا ركذ»ي فنصملا ىلغ [؟15/5] "رحبلا" :تحاص ضرتغعاو [(نيكسم)

 .لزهلا عم تحص امل دسافلا طرشلاب تلطب ولف ,حاكنلاك أطخلاو بعللاو لزهلاو هاركإلا عم حصت

 ضوع اهب بجي الو ؛ةعجرلل دوهش طرتشي ال هنأ يق حاكنلا نيبو اهنيب ةقرفتلاب [5717/] "رهنلا" يف باحأو

 ىئضرقت نأ ىلع كتعجار :ةيعحرلا ةقلطملل لاق نأب :هتروصو «حاكنلا فالخب دسافلا طرشلاب لطبتف «يلام

 زوحي ال اذكف ءادتبا اهقيلعت زوجي ال امكف «هئادتباب ةربتعم نوكتف «كلملا ةمادتسا اهنأل ؛ديز مودقب اهقلع وأ ءاذك

 (حتف) [84/؟ :قئاقحلا زمر] .اضيأ ءاهتنا اهقيلعت

 ناك اذإ اميف اذهو [(نييع) .اعيب نوكيف لام لام ةضواعم هنأل ؛خلإ حلصلا :سداسلا يأ ] :لام نع حلصلاو

 ةض واعم اهنأل ؛دي ز مدق نإ وأ «ةنس رادلا يف نكست نأ ىلع كتحلانص :لاق ناب سنجللا فالح ىلع لام لام نع

 هلثم. نإو «ءاربإو اطح ناك هب اعدملا نم لقأ ناك ناف ههسنج ىلع ناك إو «طرشلاب لطييف ؛اعيب نوكيف لامع. لام

 (حتف (ئييع) ,ابر ناك هن رثكأب نإو «ءافيتساو اضبق ناك

 هنأل ؛نالف مدق نإ وأ ارهش ئمدخت نأ ىلع نيد نع كتأربأ :لاق نأب ءاربإلا [:عباسلا يأ ] :نيدلا نع ءاربإلاو

 ناك اذإ طرشلاب قيلعتلا لمتحي هل :انلقف ناكمإلا ردقب نيهبشلاب لمعلا بج وف هجو نم طاقسإ «هج ۾ نم كيل

 همث نكي م اذإ كلذو ءطاقسإلا ههبشب المع طرشلاب دييقتلا لمتحيو «كيلمتلا هبشب المع طرشلا حيرصب هقيلعت

 - ةءاربلا قلعي مل هنأل ؛ئرب لعفف "لضفلا نم ءيرب كنأ ىلع هفصن ادغ ذأ" :هنويدمل لاق ولف ءطرشلا فرح



 تاقرفتملا باب or" : ٠ عويبلا باتک

 .ميكحتلاو فقولاو رارقإلاو ةلماعملاو ةعرازملاو فاكتعالاو ليكولا لزعو

 طرشلا حيرصب ىتأ هنأل ؛حصي ال "تيدأ م" وأ "اذإ" وأ "نإ" :لاق ولو «دييقتلاب ىتأ لب طرشلا حيرصب =

 (ةيانع «حتف «ْييع) .طرشلاب قيلعتلا لمتحت ال يهو
 امم سيل هنأل ؛نالف مدق نإ وأ ءافيش ىلإ يدق نأ ىلع كتلزع :هليكول لاق نأب [:نماثلا يأ ] :ليكولا لزعو

 زوجي :يسحرسلا ةياور يفو «نيتياورلا ىدحإ اذهو [85/7 :قئاقحلا زمر] .طرشلاب هقيلعت زوجي الف «هب فلحي
 هنأل ؛ياثلا مسقلا يف ركذي نأ بحي هنأو ءأطخ دسافلا طرشلاب لطبي امن هنوكو :[؟3/7] "رحبلا" يف لاقو

 [:لاق نأب فاكتعالا :عساتلا يأ ] :فاكتعالاو (حتف) .هنم سيل لزعلاو «كيلمتلا باب نم ناك ام هب لطبي امنإ

 يفاني اذهو [85/7 :قئاقحلا زمر] .طرشلاب هقيلعت حصي الف «هب فلحي امم سيل هنأل ؛نالف مدق نإ فكتعأ نأ يلع
 ثلاثلا عضوملا وه اذهو :"رحبلا" يف لاق ,طرشلاب لطبي مل هقيلعت حص اذإو ءاعامجإ حصي هنإف ءروذنملا قيلعت ةحص

 نأ :قحلاو «هقيلعت ةحصب حئارصلا ةرثكل ؛نيلوألا نم حبقأ انه أطخلاو «هقيلعت حصي ال ام نايب يف هيف اوئطحخأ ام

 (حتف) .رثكألا اهيلع ىلا يه ىرحألا تناك نإو «فاكتعالا يق ةياور ىلع لومح انه مهمالك
 ةلماعملا :رشع يداحلاو (نييع) .نالف مدق نإ يضرأ كتعراز :لاق نأب ةعرازملا :رشاعلا يأ | :ةلماعملاو ةعرازملاو

 نالطبيف «لامب لام ةضواعم نانوكيف «ةراجإ امُهنأل [(ئيع) .نالف مدق نإ يرجش كتيقاس :هلوقك ةاقاسملا يهو

 رهاظ يف دقعلا دسفيف «ةيرذتلاو سايدلاو داصحلا لماعلا ىلع ةعرازملا يف طرش نأب هب اهقيلعت حصي الو طرشلاب

 .دسفت ال هتصح امهدحأ يقسي ال نأ اطرش ول امك عفني ال ام اطرش ولو ءامهدحأل عفانلا طرش يف اذهو «ةياورلا

 ىلاعت هللا جرحأ امف «هيقسيو هيلع موقي نأ ىلع ةمولعم نينس ةلماعم هلخن لجر ىلإ عفد نأب ةاقاسملا يه ةلماعملاو

 (حتف «ئيع) .حصي ال طرشلا اذهف «مهرد ةئام لماعلا ىلع ضرألا برل نأ ىلعو «نافصن امهنيب وهف ءرمثلا نم

 :رشع ثلاثلاو (ييع) .اذك ئضرقأ نإ اذك يلع نالفل :لاق نأب رارقإلا :رشع يناثلا يأ ] :فقولاو رارقإلاو
 ةروص «طرشلاب امهقيلعت زوجي الف «هب فلحي ام اسيل اممنأل [(ئيع) .نالف مدق نإ يراد تفقوأ :لاق نأب فقولا

 ءيجمب. وأ هتومح رارقإلا قلع اذإ ام فالخب «حيرلا تبه وأ ءامسلا ترطمأ نإ مهرد فلأ يلع نالفل :لاق نأب :رارقإلا

 داسف ةروصو «لاحلل همزليف ءلجألا ىوعد وأ دوحجلا نع زارتحالل ؛كلذ لعف هنأ ىلع لمحيو ءزوجي هنإف «تقولا
 (حتف «ييع) .راتخملا وهو فقولا حصي الف «ىلاعت هللا ءاش نإ اذك ىلع يراد تفقو :لوقي نأ :طرشلاب فقولا
 الاق نيلجرك [(نيع) .اننيب مكحاف رهشلا لهأ اذإ :نامكحملا لاق نأب ميكحتلا :رشع عبارلا يأ ] :ميكحتلاو

 اذهف ءاننيب مكحاف تملسأ وأ تقتعأ اذإ :رفاك وأ دبعل الاق وأ «ةثداحلا هذه يف اننيب مكحاف نالف مدق نإ :رحآل

 ءةلاكو لاك راصف «نامز ىلإ هتفاضإو طرشلاب هقيلعت زوجي :دمحم لاقو «ىوتفلا هيلعو «فضسوي يبأ دنع حصي ال

 حصي لوألا رابتعابف «ةموصخلا عطقب امهيضارتب الإ هيلإ راصي ال ذإ ؛ئعم حلصو ةروص ةيلوت ميكحتلا نأ :هلو

 (حتف «ٰييع) .لامتحالاو كشلاب حصي الو «حصي ال يناثلا رابتعالابو «هقيلعت



 تاقرفتملا باب م ه4 عويبلا باتك

 علخلاو قالطلاو حاكنلاو ةقدّصلاو ةبهلاو ضرقلا :دسافلا طرشلاب لطبي ال امو
 يذلا ارسلا 4

Sê EER KEE KG 5 Aa قم So es نع Ss E ةيصولاو ءاصيإلاو نهرلاو قتعلاو 

 .ادقع كورشعو ةع هده ۾ «دقعلا حصي و لع مقل لا لطيي " كاشلا خا لا كف رنو هي يأ ا ٠دساضلا طرشلاب

 طورشلا نأ نم قبس امل ؛خيشلا هركذ ام ىلع نورشعو ةعبس ةدسافلا طورشلاب لطبن ال ىلا دوقعلا 5 [(حتف ؛ئيع)

 ةدسافلا طاقفرشلا اهيف رث وَ ااف عةيلام ةو ا اتل دوقعلا هده ۾ «ةيلاملا ةلدابملاب صتخي هنأو ءابرلا باب نم ةدسافلا

 قوي یخ اذك و اذحب كاقيدبم ىلإ بتكت: نأ ىلع ضرقآ لاق ول نضرقلا ق الثم ءدوقعلا حصتو طورشلا , لطبت لب

 لومحم وهو «مزلي ال طرشلاو «مارح ضرقلا قيلعتو ءاهلك دوقعلا يف يف اتکمو ءضرقلا حصيو طرشلا لطبي «نيدلا
 نأب ضرقلا :ل وألا :ضرقلا (حتف «نيع) .اعشل رج ضرف نع 82 تع ههل ؟ ضرقملل ةعفنم هيف طرشب هقلع ول ام ىلع

 (ييع) دل شل لطبي هنإف ءارهش یمدخت نأ طرشب كل تسضرقأ :لاق

 نأ راتخملا :"ةصالخلا" ينو [(ييع) .بهاولل اهلمح نوكي نأ طرشب ةيراج بهو نأب ةبحلا :ناثلا يأ ] :ةبهلاو

 نم اهرهم ةأرما تبهو ولف «ضورعلاو دوقنلاك اضوع حلصي اميف ضورفم اذهو ءربتعم ةبغلا يق ضوعلا طرش
 نوکي اف ءاضوع حلصي ال قاللطلا مدع نال لآ وأ اهقلط ةبملا تحص «جورلا لبقو اهقلطي ال نأ ىلع اهجوز

 امك [(ْقيِبَع بيع) .الثم ةعمج همدخي نأ ىلع لجر ىلع قدصت نأب ةقدصلا :ثلاغلا يأ | :ةقدصلاو .اريتعم هطرش

 (حتف 3 . لطظان :ظوشلاو لاج ةقتسلاف امس اق هيلع دري نأ ىلع مهاردب لحر ىلع قدضت اذإ

 حاكنلاف (رابيد ةئام رهش لك يث اهيلع قفني نأ ىلع ةأرفا جوزت أب | (ئيع) .حاكنلا :عبارلا يأ ] :حاكنلاو

 هيلع بجيو ٤ط رشلا دسفيو حاكنلا حصي ءرهم كل نوكي ال نأ ىلع كلتور :لاق ول اذك و ءاهلثم ةقفن و زئاحج

 (تقلط ةأرملا تلبقو ةدعلا دعب رحخآب جوو ل انآ یل قلط ناب ay .هعضوم يف فرعامك لثملا رهس

 3 ءامل ريغصلا دلولا نوكي ال نأ طرشب اهجوز نم تعلتحتا نأب "علخل قو ءطرشلا لظبو ءال
 وأ

 نبا ےہ
 تح هزت

 نوكي نأ ظرشب فلآ ىلع كتعلاخخ :لاق ناب علح :سداسلا يأ E 9 «ييع) .طرشلا نود علخلا حص

 (ئييع) .اذك ةدم رايخلا يل

 نأب نهرلا :نماثلا يأ :نهرلاو (نيكسم) .اننيب ءالولا نوكي ال نأ كقتعأ :لاق نأب قتعلا :عباسلا يأ :قتعلاو

 ,. ئمدخي نأ لق ريش يدبع كدنغ تقهر :لاق كيلإ تيص وأ :لاق نأب ءاصيإلا :عساتلا يأ ] :ءاصيإلاو (نييع)

 اكيلمت تسيل :لوقن انأل ؛طرشلاب اهقيلعت حصي هنأ عم كيلمت ةيصولا :لاقي ال [(نيع) .ينبا جوزتت نأ طرش ىلع

 زوجيف اک قفل يلا تانمازتلالا نم يهف «لاحلل ةربعلا و توما دعب 57 كلحاشتل 3 اإ ۾ «ع ربتلا مازتلا لب "لاح

 يآ [(ييعز, .نذلف ناجأ نإ لاه خلق كل تيصوأ لاق ناب ةيضولا :ةرشاعلا تأ ] :ةيصولاو .ظرقلاب اهقرلعت

 (يعليز «نئييع) .ازاجج الإ ل احلل ن وجي نأ روصتي ال ذإ ؛توملا دعب كيلمتلا نع ءيبني اهظفل نأل ؛لاملاب ةيصولا



 تاقرفتملا باب oo عويبلا باتك

 ةلاقإلاو ةلاك ولاو ةلاوحلاو ةلافكلاو ةرامإلاو ءاضقلاو ةبراضملاو ةكرشلاو

 ê ê ê Bae es n همس سس + ا Î AÛ نقرر ةبانكلاو

 ةكرش يق لاملا توافت نأب [(ييع) .اذك ييدت نأ ىلع كتك ر اش :لاق نأب ةكرشلا :رشع يداحلا يأ ] :ةكرشلاو

 لاملا سر عبتت األ ؛دساف نيفصن اشوک عي «هدساف ةعيض ولا :اولاق «نيقصت ةعيضولاو حبرلا طرشو ءاهريغو نانعلا

 ةبراضملا تحص براضملا ىلع ةعيضولا طرش نأب [(نيكسم) .ةبراضملا :رشع يناثلا يأ ] :ةبراضملاو .توافتلا يف

 لطبت اُهأ ثيح نم ك تلتف «مهارد ةرشع حبرلا نم طرش ولو «لاملا بار ناک ةعيض ولا نوكتو «طرشلا لطبو

 (حتف) .ةكرشلا عطقل لب «هب لطبت ال يه ذإ ؛دسافلا طرشلاب

 طرشلاف ءاديوم هالو وأ ادب لزعي ال نأ ىلع اذك ةدلب ةفيلخلا هالو اذإ امك [ءاضقلا :رشع ثلاثلا يأ ]| :ءاضقلاو

 نأ ىلع كتيلو [(ييع) :ةفيلخلا لاق نأب ةرامإلا :رشع عبارلا يأ ] :ةرامإلاو .حانج الب ولو هلزع هل ناكو ؛لطاب
 لعف نإو ؛طرشلاو ديلقتلا حص «رمخلا برشي ال نأ وأ «يشتري ال نأ هيلع طرش ولو :”ةيزازبلا" يف لاقو «بكرت ال

 (حتف «يعليز) .طرشلاب امهقيلعتو امهتفاضإ زاجف ءضحم ضيوفتو ةيلوت ةرامإلاو ءاضقلاو «لزعل كلذ نم ائيش
 طرشلاب اهقيلعتو «نامزلا ىلإ اهتفاضإ زوجيف «تامازتلالا باب نم يهو [ةلافكلا :رشع سماخلا يأ ]:ةلافكلاو

 .اذك ٰيضرقت نأ ىلع كميرغ نع تلفك :لاق نأب ةلافكلا حصتو ‹طرشلا دسفي «مئالم ريغ طرشلا ناك ولو «مئالملا

 [(نيع) .ىوتلا هدهع ىلع عحرت ال نأ طرشب نالف ىلع كتلحأ :لاق نأب ةلاوحلا :رشع سداسلا يأ ] :ةلاوحلاو

 (يعليز «ئييع) .هيلع نيدلا مزلتسي هنأ الإ «هقيلعت حصي الف ءاب فلحي ال ىلا تامازتلالا نم يهو

 :لاق ولف «تاطاقسإلا ةلمج نمو تاقالطإلا باب نم يهو [(ييع) .ةلاكولا :رشع عباسلا يأ | :ةلاكولاو
 [(نیکسم) .ةلاقإلا :رشع نماثلا يأ ]:ةلاقإلاو .طشلا لطبيو اليك و ريصسعي ؛يلع كل امت يثربت نأ ىلع كاتلك 0

 :لاقف «ةنس نمثلا كل رح أ يح يلقأ :عئابلا لاق 5 ءاضباقت ۾ مهرد قلاب اذيع رخآ خرم لحجر یرتشا نأب

 (حتف «يعليز) .ريحأتلا نود ةلاقإلا تزاج «تلقأ

 لماعي ال نأ ىلع وأ .ةندإب الإ ةف وكلا نم ج رخ ال نأ دع شبا بتاک نأب [ةباتكلا :ةرشغ عساتلا يأ | :ةباتكلاو

 نم ج رخي نأ هلف «طرشلا لطبيو حصت طرشلا اذه ىلع ةباتكلا نإف «ةراجتلا نم ع ون يف لمعي نأ ىلع وأ ءانالف

 «دقعلا بلص يف لخاد ريغ طرشلا اذه نأل كلذو «ءاش صخش يأ عم ةراجتلا عاونأ نم ءاش ام لمعيو ءدلبلا

 نأل ؛هب دسفت اهإف ءاهوحنو رمح ىلع ةباتكلاك لدبلا سفن .يف ناك نأب دقعلا بلص ىف الحاد ناك اذإ امأو

 «هسفن قح يف لام سيل هنأ ثيح نم حاکنلاب اهبشو ءىلوملا قح يف لام دبعلا نأ ثيح نم عيبلاب اهبش ةباتكلل

 طرشلاب لطبت ال حاكنلاب اههبشلو .دقعلا بلص يف دسفملا ناك اذإ دسفي عيبلاب اههبشف :نيهبشلاب انلمعف

 اذه تنذأ :قوسلا لهأل لاق نأب [دبعلا نذإ :نورشعلا يأ ] :خإ دبعلا نذإو [7/1 :قئاقحلا زمر] .دئازل
 = عرهش ىلإ رحت نأ كل تنؤأ :هدبعل لاق ولو ءطرشلا لطبو هنذإ حص «ئملعي نأ طرتقب ةراجتلا يف دبعلا



 تاقرفتملا باب 0 ۳۵٦ عويبلا باتك

 وأ بيعلاب درلا قيلعتو ةمذلا دقعو ةحارجلاو دمعلا مد نع حلصلاو دلولا ةوعدو

 [م/ يالا ةمر] .طرتشلا لطي و .تافتوألاو تاراتاتا تركي ةقذإ ته هذ ب رس نك لغو =

 ىضرت نأ طرشب يم دلولا اذه :هنم تدلو ىلا ةمأالل لاق ناب دلولا ةوعد :نوربكعلاو ئداخلا يأ :دلولا ةوعدو

 ادمع لتاقلا نم لوتقملا يلو حلاص نأب حلصلا [:نورشعلاو يناثلا يأ ] :دمعلا مد نع حلصلاو (نييع) .يأرما
 «تاطاقسإلا نم هنأل ؛مدلا طقسيو «دساف طرشلاو «حيحص حلصلاف ءادهإلا وأ ضارقإلا طرشب ءىش ىلع

 اهيف يلا ةحارجلا نع حلصلا حصي اذكو يأ ؛ةحارجلا [:نورشعلاو ثلاثلا يأ | :ةحارجلاو .طرشلا لمتحي الف

 .صاصقلا طقسيو حلصلا حصيو طرشلا لطبيف ضارقإلا طرشب ءيش ىلع ةحضوملا نع حلاص نأب صاصقلا
 هذخأي نأ ىلع مولعم لام ىلع مامإلا اص نأب ءةمذلا دقع [:نورشعلاو عبارلا يأ ] :ةمذلا دقعو (حتف ؛ئيع)

 (نيكسم «ئيع) .ةمذلا دقع حصيو طرشلا حصي ال ةصاخ يضارألا نم وأ سوؤرلا نم
 كيلع مويلا بيعملا بولا اذه درأ مل نإ :لاق نأب ...درلا قيلعت [:نورشعلاو سماخلا يأ ] :بيعلاب درلا قيلعتو

 سداسلا يأ ] :طرشلا رايخب وأ (ندعم «حتف ؛ئيع) 7 حصيو لطاب بيعلا ببسب درلاب طرشلاف «تيضر
 رايخب درلا قيلعت يأ [(ييع) .نالف ءاش نإ عيبملا تددر طرشلا رايخ هل نم لاق نأب طرشلا رايخب درلا قيلعت :نورشعلاو

Ê 

 لعفأ م نإ وأ «هب تيضر دقف مويلا عيبملا درأ م نإ :لاقو «مايأ ةثالث هسفنل رايخلا طرشو ایش لز ئرتشا ناب طرشلا

 (ندعم «حتف ؛ئيع) .هطوقس طرش لطبيو «طرشلا رايخ ىقبيو درلا حصي هنإف «يرايح تلطبأ دقف اذك

 اضر طرشي ءاضقلا نع كتلزع :هل ةفيلخلا لاق نأب [يضاقلا لزع :نورشعلاو عباسلا يأ | :يضاقلا لزعو

 «ةدسافلا طورشلا اهيف رثؤي الف «ةيلام ةضواعم. تسيل اهلك ءايشألا هذه نأل ؛طرشلا لطبيو لزعني هنإف «نالف

 ةلاوح اهيف طرشو لحر اهنمض اذإ ةيراعلاو ةعيدولاو بصغلا ةيانج نع حلصلا دسافلا طرشلاب لطبي ال امم يقبو
 لطبي ام :لوألا :ءايشأ ةثالث انه ركذ فب خيشلا نأ ملعا مث «بسنلاو ةعفشلا ميلستو نوذأملا ىلع رجحلاو ةلافك وأ

 .ةدسافلا طورشلاب لطبي ال ام :ثلاثلاو ءطرشلاب هقيلعت حصي ال ام :ىناثلاو «ةدسافلا طورشلاب

 اق قل يلا ةضحا تاطاقساإلاب ضتخم وهو ؛طرشلاب هقيلعت زوخي ام :لوألا ا ماسقأ ةنالئ انه تيقبو

 ىلإ هتفاضإ زوجي ام :يناثلاو «ةرامإلاو ءاضقلاك تايلوتلاو «ةالصلاو جحلاك اهب فلحي ىلا تامازتلالاو قالطلاك

 ءءاصيإلاو ةلافكلاو «ةلاكولاو ةبراضملاو «ةلماعملاو ةعرازملاو ءاهخسفو ةراحإلا :رشع ةعبرأ وهو «نامزلا نم لبقتسملا

 هخسفو عيبلا :ةرشع وهو «نامزلا ىلإ هتفاضإ حصي ال ام :ثلاثلاو «فقولاو قالطلاو ةرامإلاو ءءاضقلاو ةيصولاو
 ءايشألا هذه نأل ؛نيدلا نع ءاربإلاو «لام نع حلصلاو ةعجرلاو «حاكنلاو ةبهلاو «ةكرشلاو ةمسقلاو «هتزاحإو

 (حتف ءئيع) .رامقلا نعم نم هيف امل ؛طرشلاب اهقيلعت زوجي ال امك نامزلا ىلإ اهتفاضإ زوجي الف «تاكيلمت



 فرصلا ماكحأ مهن فرصلا باتك

 فرصلا باك
 اکا لاعب ف

 E SEE aE ‹«ضباقتلاو لثامتلا طرش اسناج ولف راسي 0101 لع ني رم
 اعرش فرصلا يأ

 نيدلاو «نيعلاب نيدلاو «نيدلاب نيعلاو «نيعلاب نيعلا عيب :عاونأ ةعبرأ عيبملا ىلإ رظنلاب عيبلا :فرصلا باتك

 فعضأ فرصلا وهو نيدلاب نيدلا عيب نأل ؛هرخأ امنإو «عبارلا نايب يف عرش لوألا ةثالثلا نيب املف «نيدلاب

 عاونأ نم فرصلا نوكل ؛بابلاب نونعي نأ بسانملا ناكو «سلحملا يف نيضوعلا ضبق 59 ىح «تاعايبلا
 ؛هب عيبلا اذه يمحو (10١:ةبوتلا) 4و لا فرص ورس 20 :ىلاعت لاق «درلاو لقنلا :ةغل فرصلاو .ع ويبلا

 ؛افرص تاداهعلا نيم ع وعلا يب هيمو «لشقلا وجو :ةغل نبأ نع هلو. وذي ىلإ ذب نع هيلي لقت ىلإ جاتم هنأل
 ءاضرف الو الفن يأ "الدع الو افرص هنم هللا لبقي ال هيبأ ريغ ىلإ ىمتنا نم" :التفع لاق «ضئارفلا ىلع ةدايز هنأل
 .ةدايزلا الإ هنم بلطي الو «هنيعب عفتني ال هنأل ؛هب عيبلا اذه يمسو

 ؛طرش رايخ الو لجأ هيف حصي مل اذهو «قارتفالا لبق ضباقتلا :هطرشو «يطاعتلا وأ «لوبقلاو باجيإلا :هنكرو
 «حص سلجملا يف رايخلاو لجألا اطقسأ نإف «ضبقلاب لخي كلذو «همامت وأ كلملا توبث عني طرشلا رايخ نأل

 نيدلا نود نيعلا يف تباث ةيؤرلا رايخ نأل ؛نويدلا رئاسك ةيؤر رايخ هيف روصتي الو «بيعلا رايخ هلحديو
 «ةينمثلل قلح ام يأ :نامثألا ضعب (حتف ؛ةيافك) .يلحلاو يناوألا نم غوصملا نيعلا نمو «دقنلا نيدلا نع دارملاو
 (ٰييع) .هسنجب وأ رخآلاب امهدحأ عيب اذإ ةضفلاو بهذلاك :ضعبب (ط) .غوصملا هنمو

 نم هيف دبالو ءرخآلاب امهدحأ عيبو ؛ةضفلاب ةضفلا عيبو «بهذلاب بهذلا عيب :ةثالث فرصلا ماسقأ :اسناجت ولف
 رايخ هيف نوكي ال نأ :يئاثلاو «نادبألاب قرفتلا لبق نيبناحلا نم لك نم ضباقتلا دوجو :اهدحأ :ةثالث دويق
 لحألا بحاض لطبأ وأ «قرفتلا لبق ةرايغغ رايخلا بحاص لطبأ نإف «الحوم فرضلا لدب توكي ال نأ :ثلاثلاو
 ةضقلاو «بهذللاب يقال اسار اسنح :كالادبلاا هاك ولف ءرفزل اقوي راس بلغني, ,هيلغ اهكقنو فلحأ
 افلتحا وأ یز رخآلاو اديج اها ناك ناب :قاستاجتملا للععا ولو ءان ضباقتلاو يواستلا طرش «ةضفلاب

 ةغايصلا ثيح نم

 اذإف ديب ادي ,ءاومسب ءاوس ءلثمت يني" :لاق نأ ىلإ ةا ةو هبهتتاب بعتلا"' ف هلرق هيف لصألاو

 يأ - لثامتلا طرشب هبنو «نورخآو ملسم هاور «"ديب ادي ناك اذإ متفش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتحا
 لاقو «مامإلا دنع دسف سنجلا نم ايش طن وأ قازتفالا لبق اهذحأ ةاز ول هنأ ىلع ندوب رفا ف نتفاسلا

 امهيواستب ملعلاو «ةلقتسملا ةبطاك طحلا زوحو «ةدايزلا يف دمحم هقفاوو «نالطاب امهو «دسفي ال :فسوي وبأ

 غوصملاك نييعتلاب نيعتي امث ان وكي نأ نيب كلذ يف قرف الو ءةيلختلاب ال ديلاب ضباقتلاو «هتحص طرش دقعلا ةلاح

 9 .ثيدحلا قالطإل ؛رخآلا نود امهدحأ نيعتي وأ ءبورضملاك نانيعتي ال وأ «ربتلاو



 فرصلا ماكحأ مهم فرصلا باتك

 ةفزاجم ةّضفلاب بهذلا عاب ولف «ضباقتلا طرش الإو «ةغايصو ةدوح افلتخا نإو
 لالا ود طق ةغايصلا ثيح نم يآ هد ولا ثيح نم يأ

 عاب ولف ءهضبق لبق فرّصلا مث يف فّرصتلا حصي الو «سلخنا يف اضباقت نإ :

 ا اعلا ترا نك نحيا 5 سدا فالتحال عيبلا يأ
 .I RE i ف ءقوط عم ةمأ ب ولو «بوثلا عيب دسف ءابوث امي ىرتشاو «مهاردب ارانيد

 اهقنع يف ةضف فوط يأ مدخلا يف را ہهاردلا طبقي مو مهارد ةرشع وهو

 اذه ىلعف ء«ةحصلا طرش وه :ليقف ؟ةحصلا ءاقب طرش وأ دقعلا ةحص طرش وه له ضبقلا يف اوفلتخا مث =

 ضبقلا دج و اذإف اس دقعلا ةلاحك تلعج قارتفالا لبق امهاح نأ الإ ءدقعلاب انووقم ضبقلا نوحي نأ يغبني

 طرشلاو «ريدقتلا اذه ىلإ جاتحي الف «ةحصلا ىلع ءاقبلا طرش وه ا تای عدقعلا ةلاح دجو هنأك ب

 فالخب «حص قارتفالا لبق اضباقت مث «سلجملا يف امهيلع يمغأ وأ امان ول يح «نادبألاب قارتفالا لبق اضبقي ن

 .اهمايق د رجم. لطبي ثيح «ةريخملا رايح

 «رحخآلا نم لقثأ امهدحأو «هلثعب ساخن ءانإ عاب ول هنأل ؛نامتألاب ةفصلا طاقسإ ديق "ةغايصو ةدوح افلتخا نإو" :هلوقو

 ريغتي الف ءاهيلع صوصنم نيالا يا نزولا ةف نو ااو لاومألا نم نزوي امت هريغو ساحنلا نأ عم زاح

 هيف نزولا نإف ؛اهريغ فالخغ «كلذ فروعت ول يدع اهلعج فراعتب ًانوزوم اوك نع جرخت الو «ةعنصلاب دوقنلا

 اسناجتي م إو 5 :الإو (هريغو ةيانع ٠حتف ؛نييع) .عنصو غيص اذإ هتيددع فراعتب ووو هنوك نع ج رخيف «فرعلاب

 (ٰيیع «ط) .لضفب ر ورا اسی یا :ةفزاج (ئيع) .ةضفب ابهذ عاب ناب

 |(يع ور امل لضفلاو فازجلا هرضي الف ؛ةيوستلا نود نادبألاب قارتفالا لبق ضبقلا وه قحتسملا نأل] :حص

 5 يع يف اضباقتي نأ طرشب سنجلا فالتخال ؛لضفلا عم ناك ولو حصي افازج ةضفلاب بهذلا عاب ول يأ

 نم بثو نإو' :رمع نبا لوقل ؛فرصلا لطبي ال ءامهيلع يمغأ وأ سلحملا يف امان وأ ةدحاو ةهح ىلإ ايشم ول

 ماشلا ضرأ مدقن انإ :تلقف هنو رمع نب هللا دبع تلأس :لاق «ةلبح نبا نع يور ام :هتضقو ؛"هعم بثف حطس

 ؛لعفت ال" :لاقف «فصنو ةعستب رشعلا مهقرو عاتبنف «ةدساكلا فافخلا قرولا مهدنعو «ةقفانلا لاقثلا قرولا انعمو

 عب نكلو

 ؛عيبلا ل اطب امهدحأ ضبق لبق وأ امهضبق لبق فرصلا يف اقرتفا نإو «قارتفالا لبق ضبقلا وه قحتسملا نأ ملعف

 هدعبو «حص قارتفالا لبق امهيواست املع 9 «ةفزاج بهذلاب بهذلا عاب ولو «ضبقلا وهو طرشلا تاوفل

 . هعم بثف حطس نم بنو نإو «يقوتست يح مهقرافت الو «بهذلاب مهقرو رتشاو «بهذب كقرو

 ب ب

 ؛سايقلا وهو «هدنع زوجي هنإف ؛رفزل افالح ارح ابرلا ذإ ؛ىلاعت هلل اقدح :دقعلاب قحتسمل | ضبقلا تاوفل ؛حصيال

 (ةيانع ؛ئيع) .انيد وأ تناك انيع نيعنت ال مهاردلا نأل

 نعو «هلاح ىلع نوكي فرصلاو ‹طقف بوثلا عيب دسفيو «ضبقلا ت وفي ارك 1 كاك نا هنأ :بوثلا عيب كسف

 - هيلإ ملسملا نع انيد ملسأ ول هنأ ىرت الأ ءانيع وأ تناك انيد نييعتلاب نيعتت ال دوقنلا ذإ ؛زوجي عيبلا اذه نأ :رفز



 فرصلا ماكحأ ۹"۳ فرصلا باتك

 :نيفلأب اها رش :ا نإو «قوطلا نمث وهف ءافلأ نمثلا نم دقنو «نيفلاب ْفلأ لك ةميق
 قوطلا عم ةأل هله دوقنملا فلال لاق يفلأب اهعاب

 دل ناي افيس س إو ,قوطلا نمت دقنلاف :ةئيسن فلأو دقن فلأ
 زاوجلل ايرحت ةلاحلا فلألا وهو

 وه :انلق ءحص امل نيعت ولو ملسلا مت قارتفالا لبق نيدلا ردق ملسلا بر هيلإ ملسأ اذإ يح ؛ملسلا زاج =

 لبق عيبملا عيبو «عيبم فرصلا باب يف نمثلا :لوقن وأ «دقاعلا ريغ ىلع نمثلا ميلست طارتشا عناملا نكل «كلذك

 زوجي ال هنإف «ربتلاو غوصملاك نييعتلاب نيعتي ناك اذإ اأو (نييعتلاب نيعتي مل اميف رفز فالحو زوجي ال هضبق

 ؛ةمذلا ق نئاكلا ”نيدلا"بو ةمذلا يف نكي مل اما اتر وأ تناك 5 رق ايف نعلا ب دارملاو ءقاشالاب

 (حتف «ئيع) .غ وصملا "نيعلاب و ءدقنلا "نيدلاب" داري ةراتو

 ردقلا لب «ةميقلا قوطلا يف ربتعي ال هنإف «حماست هيف :يعليزلا لاق[ (ئيع) .الثم لاقثم فلأ يأ | :فلأ لك ةميق
 تلق «ةيراجللاب يقابلاو «قوطلاب الباقم راص قوطلا ردق نأل ؛ةيراجلا ةميق نايب ىلإ ةجاح ال اذك و «هسنجب ةلباقملا دنع

 إو «نسشملا ىلع نمثلا ماقتا تايبل اإ نخ دحأل كلذ نيب :تلق [هه4/4 :قئاقتلل نيينت] ترك وأ اهتمي

 [46/9' ناقل ومر]. سكعلاب وأ ايغذ نمقلاو ةنطفا قولا تناك نأي قوطلا سك تال سلا نأ ىلإ ةراشإلل
 مومضملا دقنلا ىلع نمثلا ديزي نأ طرشلا لب «طرشب سيل نييواستم قوطلا رادقم عم اهتميق نوك :لاقي نأ يقب

 اذه عضوو «ةبورضم لاطرأ ةرشع هنأل ؛ريوصتلا يف طارفإ لاقثم فلآ قوطلا لعج يقو «هسنج نم ناك ثيح هيلإ
 (حتف) .بيذعت عون قنعلا يف رادقملا

 ةصح نمث نأل :قوطلا نمث (يشحم «ئيع) .لاقثم فلأ نمثلا نم سلجملا يف يرتشملا ىدأ يأ :نمشلا نم دقنو
 (ئيع) ی ی ةطوو# فرصنيف «فرصلا لدب هنوكل ؛سلحملا ف هضبق بجي قوطلا

 ًادتبم ربخ هنأ ىلع ءامهيف عفرلا زوجيو «نيفلأ نم لادبإلا ىلع «رحلاب :نيهحولا لمتحي :ةئيسن فلأو دقن فلآ

 هنأ يعملاو] .امهتم ةئيسن فلأو دقن :فلأ يأ «فاوذع ربخلاو ادتبم وأ :ةئيست فلآو دقن فلا اه يأ .قفودذحن

 [(نيع) .ةلجوم فلآ و ةلاخ فلاب اها رتشا

 ىلع ةرشابملا نيدقاعتملا لاح نم رهاظلاو «ةيراحلا عيب يق زئاج فرصلا يف لطاب لحألا نأل :قوطلا نمث دقنلاف

 ؛ةفينح يبأ دنع لكلا يف عيبلا دسف «ةئيسن نيفلأب اهارتشا ول هنأل ؛"ةئيسن فلأو دقن فلأ" :لاق امنإو ءزوجي هحو

 ىلوألا ةلأسملا يف يذلا داسفلا فالخب «عيبلا يف دبعو رح نيب عمج ول امك ؛عيمجلا ىلإ ىدعتيف «نراقم داسفلا نأل

 نركل هرات هود قرط قادسي ع = :قرلقلا هضع ضبق ريغ نع اقرتفاو ًالاح اهنمث ناک ول ام يهو -
 ةيراحلا ةصح يف طرشب سيل ضبقلا نأل ؛ةيراحلا نود ةصاخ قوطلا يف دسفي :لاق وات راس ال ايراط چیف قانسفلا

 ةلمجلاو ءامهرد نيسمح يواست يأ :نوسمم (حتف «ٰييع) .قرفلا نم قبس ام مامإللو «دسفملا ردقب داسفلا ردقتيف
 (ئيع) .مهرد ةئامع عاب يأ عاب :هلوقب قلعتم :ةئامب (ندعم «ئيع) اق :هلوق ةفص



 فرصلا ماكحأ مو فرصلا باتك

 نبا الب اقرتقا ولو ءامهنمت نم :لاق وأ «نيبي مل نإو اهتصح وهف ءنيسمح دقنو
 5 فيسلا ق :ثادقاعلا يأ او ةيلحلا نع ن : ف زاوحلل اير ةيلحلا امغرد يأ نمشلا نم يرتشملا

 E UR CRS ODI O O oa .رربط الب صل نإ اهوك هفيسلا يف حص
 هميلست ىلع ردقي هنال عيبلا يأ

 نيس عرمشلا نم قرت رتشملا ىدأو يسرد ةلاغ اشرد نيس يواست ةيلخ ىلحت ًاغيس عاب نإ يا :اهتفح وهف

 نينثالا نأل ؛كلذكف امهركذب حرص نإو «بحاولاب نايتإلا رهاظلا نأل ؛ةيلحلا ةصح ةدوقنملا نوسمخلاف ءامهرد

 جرحي :لاقو ءامهدحأ يسانلاو (١11:فهكلا) كاَمِهَتوح اًيسن# ء ااه لا لاق ءاسهفم دحاولا ايعركزي قاري دق

irقوطلا عم ةمألا ةلأسم عم ةرركتم ةلأسملا هذه :تلق نإف .امهدحأ دارملاو (0؟:نمحرلا) #ناَحْرَملاَو  

 فيسلا يف حص ضبق الب اقرتفا ولو" :هلوق نم ٍيأيس امل ةمطوتلا اهتدئاف :انلق ؟ةدح ىلع اهركذ يف ةدئافلا امف

 (حتف «ئئيع) .ذئنيح راركت الف «'"ررض الب ا اود

 دقعلا دنع يرتشملا يأ :لاق وأ (نييع) .ةيلحلا ةصح هنأ يرتشملا نيبي مل نإو يأ «هلبق ام لصتم :نيبي مل نإو

 (ندعم ‹ط) .نمثلا ضبقو نيضوعلا ضبق نودب يأ :ضبق الب (ندعم) الا هذه نإ

 اضباقتي مل نإف يأ [(ئيع) .ضبقي م و هضبق بجي فرصلا ةصح نأل ؛ةيلحلا نود يأ ] :افود فيسلا يف حص

 ءاهتصح ف ضبقلا طارتشا مدعل ؛فيسلا يف عيبلا حصو ءاهيف فرص هنأل ؛ةيلحلا يف دقعلا لطب ءاقرتفا يح ًائيش

 ناك نإو ءامنودب ميلستلا ناكمإ مدعل ؛اضيأ لطاب عيبلاف ءررضب الإ ةيلحلا نع فيسلا صلختي ال ناك نإ هنكل
 صلختلاف «ةيراحجلاو قوطلاك راصف «عيبلاب هدارفإ نكمأ هنأل ؛ةيلحلا يف لطبو فيسلا يف زاج ررض الب ضلختي

 .فيسلا يف عيبلا زاوج طرش ررض الب

 مدع هجوو «فقسلا نم عذج عيبك ٍدئنيح ريصي هنأل ؛ناعيبلا لطب فيسلا صلختي مل نإو يأ "الطب الإو" :هلوقو

 نإ :لوألا :هجوأ ةعبرأ ىلع«فيسلا ةلأسه نإ : ا ل يسرا مامإلا لاق ءهررض الب ميلستلا رذعت زاوجلا

 2ا يضل ابار ياا لیکل ناني دمت دبنقا هيو يف نمثلا نم دقنلا لثم وأ رثكأ ةيلحلا ةضف ناك

 نفحلا ءازإب يقابلاو ؛لئملاب لثملا لعجي نأب زاح لقأ ةيلحلا ةضف ناك نإو «ضوعلا نع لاح لضف لئامحلاو نفجلا
 مهوتو «ةاواسملاب ملعلا مدعل ؛اندنع دساف عيبلاف «لقأ امهيأ ملعي ال ناك نإو «يعفاشلل ًافالخ ءاندنع لئامحلاو

 دقعلا نوكي ملعي مل امف «ضوعلا نع يلاخلا لضفلا وه دسفملاو «زاوحلا وه لصألا نأل ؛زوجي :رفز دنعو «لضفلا
 ءرثكأ وأ «هلثم وأ «هنم لقأ نوكي نأ لامتحال ؛عيبلا ةحصل طرش دقعلا دنع ةاواسملاب ملعلا نأ :انلو «هزاوجب اموكحم

 (يدنجرب «ةيانع «حتف «ني بيعإ .ةمرحلاو ةرثكلاب داسفلا ةهج تححرتف «نيهح و نم داسفلا لصحف

 نع نوكيا فيسلا نم نم لكلا لعج : وأ فيسلا نم نما فضنلاو ةيلجلا نمت نم فضنلا : :ةقرعشملا لاق ول ةت

 نمت دوقنملا نوكي ررضب الإ زييمتلا نكمي مل نإ ةصاخ لصنلا نمث نم اذه ذح :لاق ولو «دحاو ءيشك امهنأل ؛ةيلحلا

 = «عيبلا زاوج دصقو فرصلا داسفب حرص هنأل ؛فرصلا لطب ررض ريغب اهزييمت نكمأ نإو «ناحصيو «فرصلا



 فرصلا ماكحأ ۳٦۹ فرصلا باعك

 ءانإلاو ي اميف 1 ءاقرتفاو هت ضعب ضبقو ةضف ءانإ 6 ولو الطب 5
 دا نادقاعتملا ماو نم

 عاش لإ هارتشا اه يرتشلاو جئابلا ن ب

 هع HEE EE i 2 E 5852 38 ESA CR o ...... .«اهيطعي قحتساف 12 ا

 دسق'ةضاخت داز ىلو احبت هعيب يف اطول ؛اضيأ ةيلحلل مس ها اةنأل ؟تقيسلا ةيبصحح ةصح لجعملا اذه :لاق ول اذكو =

 ؛ةصاخ لقي مل نإو عيبلا دسف ىلوألا ةلأسملا يف ةمألا ةصح لجعملا اذه :لاق ول هنأ هدافمو «لامتحالا ةلازإل ؛عيبلا

 (حتف) .ةيلحلا فالخب ةمألا ىمسم نم سيل قوطلا نأل

 (ييع) .فيسلا عيبو ةيلحلا عيب ناعيبلا يأ :الطب (ئيع) .ررض الب فيسلا صلحتي مل نإو يأ :الإو

 يف لطبو ءانإلا فصن يف حص الثم نمثلا فصنب عئابلا ضبق نإف «ضبقي مل اميف لطبو] :ضبق اميف حص

 ءءانإلا يرتشملا ضبقو «هنث ضعب ضبقو «بهذ وأ ةضفب ةضف ءانإ عاب ول يأ [(ندعم.ط) .رخآلا فصنلا

 عيشي الو «ضبقي م اميف لطبو «هيف فرصلا طرش دوحول ؛نمثلا نم عئابلا ضبق اميف عيبلا حص «نادبألاب اقرتفاو
 نيب يأ "امهنيب كرتشم ءانإلاو" :هلوقو .ضبقي مل ام ردقب داسفلا ردقيف «ئراط هنأل ؛لكلا يف داسفلا

 مدع وهو «هلبق نم تءاج األ ؛هيلع تقرفت ت ةقفضلا نأ عم ةكرشلا بيع رايخ يرتشملل تبثي ثي الو «نيدقاعتملا

 (يرهوح «حتف «ْٰييع) .قارتفالا لبق دقنلا
 «قرفتلا لبق قاقحتسالا روهظو «نمثلا ضعب ضبقو «عيبلا دعب ءانإلا ضعب قحتسا ول يأ :خلإ يرتشملا ذخأ

 ءانإلا يف ةكرشلا نأل ؛عيبلا در وأ «هباسحب قحتسملا ةصح دعب ءانإلا نم ىقب ام ذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف

 ؛يرتشملا ةهح نم لوألا يف ةكرشلا نأ :نينلأسملا نيب قرفلاو «رايخلا هل تيقيف «هرضي ضيقشتلا نأل ؛بيع

 نكي ملف «بيعلا اذه ىلع ىلوألا يف ايضارتف هل ةنراقم عئابلا دنع ةدوجوم تناك انهو «قارتفالا لبق هدقن مدعل

 بيعلا اذا رهظ املقةةكرشلاب ابيعم ةدنغ نكي ل ىرعشا اذإ هنألا ؛قاقحتسالا فالخم ءذزلا ةيالو يرعشملل

 كلذ ناك و «ضيعبتلاب اهصاقتنال ان نا ةعمتجلا نايعألا يف ةكرشلا ذإ ؛عئابلا ىلع درلا ةيالو هلف «هب ضري م

 (هيانع «حتف ءنييع) .ريختيف «هعنص ريغب

 (ندعم «ط) .ءاش نإ لق نإو نمثلا نم هبيصنب يأ :هطسقب يقب ام
 ليبق نم هيف ةفاضإلا نوكي اذه ىلعف «"ناويدلا بيذت" يف اذك «ةباذم ةضف ةعطق يه :ةرقن ةعطق عاب ولو

 ةفاضإلا ىلع ةضف ةرقن :لاقيو «ةضفلا وأ بهذلا نم ةباذملا ةعطقلا :ةرقنلا :برغملا يفو «عونلا ىلإ سنجلا ةفاضإ

 اهنمث ضعب ضبقو ةرقن ةعطق عاب ولف «كلذك افقلا ةرقنو «ةريبك ريغ ضرألا يف ةرفح :اضيأ ةرقنلاو «نايبلل
 (حتف) 89/١[ :قئاقحلا زمر] .امهنيب ةكرتشم ةعطقلاو «ضبق اميف دقعلا حص اقرتفاو



 نقلا ماكحأ ۳۲ فرصلا باتك

 رب رکو :نيرانيدو مهردب رانيدو نيمهرد عيب حصو .رايخ الب هطسقب يقب ام ذخأ
 رعب اتوب ا: قحتسملا ةيصح كعب اهله يرتشملا يأ

 ا 8

 هع هيمو سس دسم هداف ESR 3 ER 2213 2 SE ل E OE DES O ف .اهفعضب ريعش ۾

 ريعش رك و يآ

 رشلا نأل ؛يرتشملل رايخ الب هبابسخب ةرقنلا نم ىقب ام يرتشملا ذحأ ةعطقلا ضعب قحتسا نإف يأ :ذخأ

 تمت دق ةقفصلا نأل ؛ضبقلا دعب قحتسا اذإ اذه ءءانإلا فالخب ءاهرضي ال صيقشتلا نأل ؛ابيع دعت ال ةرقنلا

 نيدبع ىرتشا اذإ امك ؛فامتلا لبق هيلع ةقفصلا قرفتل ؛رايخلا هل تبثي هضعبل ضبقلا لبق قحتسا نإو «ضبقلاب

 (حتف «ٰييع) .مامتلا لبق هيلع ةقفصلا قرفتل ؛رايخلا هل تبثي كله وأ ضبقلا لبق امهدحأ قبأو

 يضتقت ةلمحلاب ةلمجلا ةلباقم نأل ؛ًالصأ دقعلا اذه زوجي ال :ةياور يف دمحأو يعفاشلاو رفز لاقو :خلإ عيب حصو
 ىلع هلمح يفف «نييعتلا ىلع ال رخآلا ةلمج نم ظح نيلدبلا نم دحاو لكل نوكي نأ وهو «ع ويشلا ىلع ماسقنالا

 لا حيحصتل زوجي ال فرصتلا رييغت نأل ؛فرصتلا حيحصت هيف ناك نإو زوجي الف ؛هل رييغت سنجلا فالح

 نأل ؛حيحصلاو دسافلا نيب ةضراعم الو «هداسف هسنج ىلإو «دقعلا حيحصت هفالخ ىلإ سنا فرص يف نأ ةاعلو

 .هفص وو هلصأب ع ورشم حيحصلا

 لكلا ةلباقم ال «ديقمل ضرعتي نأ ريغ نم ةلباقملا قلطم يضتقي دقعلا نألو ؛هفصو نود هلضأب ع ورشم دسافلاو

 رذعت دنع ححصملا ديقملا ىلع لمحيف «هسنج فالح نم الو ؛هسنج نم درفلا ةلباقم الو «ع ويشلا قيرطب لكلاب

 ةلباقملا لصأ نأل ؛ةدوجوم. ىه ذإ ؛ةلباقملا لصأل رييغت ال فصوللا رييغت وهف ارييغت ناك نفلو «قالطإلاب لمعلا
 نوكي نأ ىلع :عيبلا دنع لاق ول هنأ اذه نم ديفتساو «ريغتي مم كلذو لكلا ةلباقمي لكلا يف كلملا ةدافإ هيف

 ئيع «حتف) [5517/4 :قئاقحلا نييبت] .اعامجإ حص سنجلا فالخب الباقم سنجلا

 (ئييع) .مهردلاب وق باسو :هسنح فالخب الباقم سنح لك لعجي نأب :نیرانیدو

 عيبلا يف لصألاو [10/؟ :قئاقحلا زمر] .رم ام نيبناحلا نم ليلعتلاو «يعفاشلاو رفزل فالح اضيأ هيفو :رب رکو
 ةمسقلاف هداحآ توافتت مل نإف «هيف ابر ال امم دقعلا ناك نإف ءرحآلا لدبلا ىلع هتمسق بحت نيلدبلا دحأ نأ قلطملا

 نيم وسقم نان وكي ی کلا حافتلاف :قفرتمك و حافت نم هلٿم زوحو ضيب نم ادلع قرتشا ناک ءازجألا ىلع

 «ىرثمكلاو حافتلا ةمسق نم هباصأ ام يرتشملا عجر ارذم ضيبلا نوك رهظ اذإ يح ءزوجلاو ضيبلا ءازجأ ىلع
 دبعلا ةميقب عجري دبعلا قحتسا مث بوثو سرفب ادبعو ةيراج ىرتشا نإك «ةميقلا ىلع ةمسقلاف توافتت تناك نإو

 عاب اذإ امك ءريغ ال دقعلا هيف حصي يذلا هجولا ىلع هتمسق بحب ابرلا هيف امم ناك نإو اعيمج سرفلاو بوثلا نم
 ول اذكو «رانيدلا ءازإب ىرخألا ةسمخلاو ةسمخلاب ةسمخلا نوكتف دقعلا حص رانيدو مهارد ةسمخب مهارد ةرشع

 (حتف «يع) .رخآلا سنجلا ةلباقع سنج لك لعجيف - باتكلا ةلأسم يف امك - نيسنجب نیسنح لباق

 (يیع) .رب يركب ريعش رکو ريعش يركب رب رك لعجيف ءريعش يركو رب يركب امهعيبي نأب :اهفعضب



 فرصلا ماكحأ ظ وني نإ فرصلا باتک

 يق دب لش کو حيحص مهردو ءرانيدو مهارد ةرشعب امهرد رشع و
 رشح دحأ أ عيب اضيأأ بص

 اصاقتو رانيدلا عفدو ةقلطم ة ةرشعب وأ هيلع ةرشعب رانيدو «ةلغ هردو نیس
 تاع و يأ يرتشملل ع عئابلا هار وأ يأ

 هسنج فالح ىلإ سنجلا فرص نأ ملعيل ءاهلبق ام تملع نإو ةلأسملا هذه فدرأ :لإ امهثرد رشع دحاو

 ىف امك - اهدحأ يف دجوي نأ نيبو - اقباس رم امك - نيلدبلا نم لك يف ناسدحلا دجوي نأ نيب هيف قرف ال

 (حتف «ئييع) .دقعلا حيحصتل «مهردب رانيدلاو اهلثع . ةرشغلا انه لعجيف - لاثملا اذه

 ةلغلا ۾ (نيعضوملا يف دارفإلا ةغيصب خسنلا | و [ةنينغ بيع .ّخإ مهره. غيب اضيآ حصو يآ ] :خ! حيحص مهردو

 «لاملا تيب اهدري يلا اا لامتحال ؛امهنيب قانت "الو ,ةعطقملا مهاردلا يه :ليقو ؛لاملا تيب هدريو راجتلا ةلخأب اف

 حيحصلا نأ عيبلا اذه ةحص هجوو ءاعطق افوكل لب اهتفايزل ال لاملا تيب هدري ام ةلغلا نإ :ةياهنلا يف لاق اذهلو

 فاللدمعاإا ةربع الو ةن ان نع اض وع مهارد ةن اد لعجب لصضاح وشو اردق يواستلا ىلع رادملاف ةلغلا سنج نم

 حصو يأ :رائيدو .ماللا ديدشت و ةمجعملا حتفب :ندلغ (حتف («ئييع) ,اهقفأ يعفاشلاو رفرل فلاح هيف ۾ «فصولا

 ةرشعلاب لقي مل يعي :ةقلطم (ييع) .عيابلا ىلع نيد يلا مهارد ةرشعب يأ :هيلع ةرشعب (نيع) .رانيد عيب اضيأ

 (نوبع) .ةيلع يبه يبا
 ىلع يهو (نيدلاب دقنلا عيب ةروص هذه |(نيع ع ) و امجالكو هيلغ نيذ يه يلا] :ةرشعلاب ةرشعلا اصاقتو

 ناك اذإ امك ءدقعلا هيلإ فاضأ دقو اس اک ناف ءاقسال وأ ا وأ u نيدلا نوكي نأ امإ هنأل ؛ماسقأ ةثالث

 «فاللوع الب زوجي هنإف «رانيدلا عفدو «هيلع يذلا ةرشعل لاب ارانيد ةرشعلا هيلع يذلا هعابف «مهارد ةرشع رح ىلع هل

 فرضلا قو: فرص دفع انسانا بابل يق ام ياخ «رايدلا نع ذب اهكلم هنأ ؛هيلع وه نم ةمذ نع ةرشعلا طقسو

 .ابرلا نع ازارتحا رحآلا ضبق طرتشيو «نيدلاب نيدلا عيب نع زارتحالل نيضوعلا دحأ ضبق طرتشي
 نيد يف ابر الو «رانيدلا عئاب نع طقس - ةرشعلا وهو - هلدب و دقن رائيدلا نأل ؛هيف نحن اميف مودعم اذهو

 لا ةرشعلا ىلإ فضي مو ءدقعلا قلطأ نأب انراقم ناك نإو «هتبقاع يف رطخلا عطقي نيد يف وه امنإو طقس
 ناك نإو «عامجإلاب اصاقتي مل ام ةصاقملا عقت مل يناثلا ناك نإف ءال وأ اصاقتي نأ امإف «رانيدلا عفدو هيلع

 زوجي ال رهو «فرصلا لكتب اانا هلال ؛رشز لاق هب و «ةيمني سايقلاو ءاناسحتسا ةصاقملا تعفوو زاحج لوألا

 ف لا لم ت اک
 ةذه سيل نيدلاو كيب ادي" ع هلوقل ؛ضبقلاب نييعتلا بجاو نمم دقعلا اذه بخي هنأ :ناسحتسالا هجو

 «ضبقلاب نييعتلا ب بجو 20 لدب نال 5 ؛نيدلاو نيعلا نيب ةسناجا مدعل ؛دقعلا سفنب ةصاقملا عقت الف «ةفصلا

 = عم امل ةحص الو «حيحصت نم ةمث دب ال امهيضارتب ةصاقملا ىلع امدقأ اذإ امهنكل ؛هبوجو قبس دق نيدلاو



 فرصلا ماكحأ ۳“ ¢ فرصلا باتك

 عيب لع امم ةصلاخلا عيب حصي ل وج ديد ةضف بهذلاو ةضفلا بلاغو
 ر بهدلا بلاغو يأ

 اددع ال يأ 98 aa نم يتأ

 FOR & RE ê E 1١ 2 م . اه اهعب عصف یانلاو محار مکح ي سها

 اهنثم ةشوشغملاب ةصلاخلا يأ

 ؛ةر ورض ةيلع ناك يذلا نيدلا ا ةفاضإإلاو ؛لوألا كقعلا خسفل ةت ةصاقملا لعجتف «فرصلا دمع عاقب =

 خسف امهو ءاضتقالاب امزال خسفلا كاك اذه ىلعو زوجي ال وهو «فرصلا لدعم الادتسا تاک قللذ الول دا

 ارانيد هعيبي نأ امك اقحال نوكي نأ امإو «ىلوألا قيرطلاب هلصأ ءاقب عم دقعلا فصو رييغت امهلف «دقعلا لصأ

 يف :ناتياور هيفف «سلجلا يف اصاقتو «ةرشعب ابوث هنم عاب نأب عئابلا ىلع ةرشع نيد يرتشملل ثدحي مث «ةرشعب

 (ةيانع ءئيع) .زوجي ةياور ييو زوجي ال ةياؤر

 مكحو «ةضف مكح ةضفلا اهيلع بلغ ىلا مهاردلا مكح يأ [بترملا رشنلاو فللا ليبق نم وهو] :بهذو ةضف

 «بلاغلل مكحلا نوكيف (ع ابطنالل شع ليلق نع ناولخي ال امُهأل ؛بهذ مكح يبهذلا اهيلع ىلغ يلا ريئاثدلا

 (يشح عةياده ؛«ئيع) .ةءادرلاب ليلقلا قحليف ءاهنم ءيدرلا 2 انهك ايقلح شغلا نوكي دقو

 اهيلع بلغ يلا ريئاندلاو مهاردلاب يأ :اممي (ندعم) .ةصلاخلا ريئاندلاو ةصلاخلا مهاردلا يأ :ةصلاخلا عيب

 (ندعم«ط) .بهذلاو ةضفلا اهيلع بلغ ىلا ريناندلاو مهاردلاب يأ :امه ضارقتسالا (ندعم) .بهذلاو ةضفلا

 (يشحم) .هوحنو ساحنلا نم شغلا اهيلع بلغ ىلا ريناندلاو مهاردلا يأ :شغلا بلاغ

 مهاردلا عيب يا | :اهسدجن اهعيب حصن (لدعم «ٰييع) .عرشلا ٤ بلاغلل ةربعلا نأل ؛ةصلاخلا يأ :ريئاندلاو

 ؛ريئاندلاو مهاردلا كح ف اسف «شغلا امهيلع بلاغلا ناک نا يأ [(ندعم) . شغلا اهيلع بلغ ىلا ريناندلاو

 ناک نم شغلا نأ ؛انز و وأ ادلى ناک ءا وس دا ضصافتم اهلثم شوشغملاب شوشغملا عيب حصيف «بلاغلل ةربعلا نأ

 عيب اذإو «سنجلا فالتخال ؛امهيف لضافتلا رضي الف ءرحآلا يف يذلا بهذلا وأ ةضفلاب لباقم امهنم دحاو

 ىح شوشغملا يف يذلا بهذلا وأ ةضفلا نم رثكأ صلاخلا نوكي نأ دبال صلاخلا بهذلا وأ ةصلاخلا ةضفلاب

 .قارتفالا لبق ضباقتلا طرتشيو «شغلاب دئازلاو هلثمي هردق نوكي

 فرص نإ :لوقن انأل ؛اطرش ضباقتلا نوكي الف ءافرص قبي ملا سنجلا فالخ ىلإ سنجلا فرص اذإ :لاقي الو

 ءافرص كلذ ءارو اميف دقعلا يقبف «ىدعتي ال ةرورضلاب تباثلاو «دقعلا ةحص ةرورضل سنجلا فالح ىلإ شتا

 هعيب زوجي ال ىح ابولغم شغلا ناك اذإ بهذلا وأ ةضفلا اوربتعا مهنأ :لصاحلاو «سلجملا يف ضباقتلا طرتشيف

 ابلاغ شغلا ناك اذإ امهو ربتعي مل و الضافتم هعيب عنمو «بهذ وأ ةضف هلك نأك لعجف «رابتعالا قيرط ىلع الإ هسنجب

 = «ةشوشغملا مهاردلا يف ىلا ةضفلا كلت لثم ةصلاخلا ةضفلا تناك نإف «ةصلاح ةضف ناسنإ اه ىرتشا نإف



 فرصلا ماكحأ ۳٥ فرصلا باتك

CE؛نييعتلاب نيعتت الو ءامه وأ اددع 5 انزو جورت اهب ضارفتسالاو عيلصلاو  

 يف ةّضفلا بلاغك كوالا «جورت ال تناك نإ "ديلا نیعتتو ءاناقأ امهفوكل
 00 ١

 ةشوشغملا ريئاندلاو , ےھآ ردلا يأ ةشوشغملا رميئاندلاو مهاردلا يا

 إبلا ............«ضارقتسالاو عيابتلا

 «قرتحي بلاغلا شغلا يف بهذلا وأ ةضفلا نأ فرع ولو «حص رثكأ ناك نإو «دساف عيبلاف «يردي ال لقأ وأ =
 (ةيانع «حتف «نييع) .صلاخلا ساحنلا مكحك همكح ناك ءيش هنم جرخي الو

 ءاهعيب حصف :هلوق ىلع فطع :عيابتلاو (نيع) .ضباقتلا طرتشيو سنجلا فالح ىلإ سنجلا فرصيو :الضافتم

 (يشحم) .ريئاندلاو مهاردلا نم جورت يلا ةشوشغملاب يأ :جورت امب (ييع) .ءارشلاو عيبلا وهو جيابتلا حصو يأ

 :ةداعلا هيف صن ال اميف ربتعملا نأل [(نييع) .امهه جورت ناك نإ نزولاو ددعلاب يأ ] :اممب وأ اددع وأ انزو
 نزولاب جورت تناك اذإ ىح «سانلا ةداع امهيف ربتعتف «سولفلاك تراص شعغلا امهيف بلاغلا ناك امل هنأل اذهو

 :هلوقو .امهنم دحاو لكبف نزولاو ددعلاب جورت تناك نإو «ددعلابف ددعلاب جورت تناك نإو ؛نزولابف

 (حتف «ئيع) .هلثم هيلع بجيو «دقعلا لطبي ال ضبقلا لبق تكله ولف "نييعتلاب نيعتت الو"
 كلذ ماد امف حالطصالاب :انامثأ (ندعم) .ةجئار تماد ام ريناندلاو مهاردلا نم ةشوشغملا يأ :نيعتت الو

 يف ةعلس األ ؛جورت ال تناك نإ :خلإ نييعتلاب نيعتتو (نييع) .يضتقملا مايقل ؛ةينمشلا لطبت ال ادوجوم حالطصالا

 لطب ميلستلا لبق تكله ول ىح ءاهلصأ ىلإ تعحر امي ةلماعملا اوك رت اذإف ,حالطصالاب انامنأ تلعح امنإو ءلصألا

 راشملاب ال ةجئارلا مهاردلاب قلعتي عيبلاف الإو «ملعي رحآلا نأ نيدقاعتملا نم لك ملعيو ءاهلاحب ناملعي ناك اذإ اذه «دقعلا

 دّقعلا قلعتي ال ةحرهبنلاو «فويزلا لثم يهف ضعبلا اهدريو ضعبلا اهلبقي ناك نإو ؛جورت ال يلا مهاردلا هذه نم هيلإ

 ءاضرلا دوجول ؛دايجلاب هقح قلعت دايج مهارد اأ نظ ىلع امب هعابو اهاحب ملعي عئابلا ناك نإو ءاهسنجب لب اهنيعب

 وهو ةينمثلل يضتقملا لاوزل :جورت ال (حتف «ييع) [577/4 :قئاقحلا نييبت] .ةيناثلا يف اهمدعلو «ىلوألا يف امه
 (ييع) .نييعتلاب نيعتف ةعلس ريصيف «حالطصالا

 «نزولاب الإ امي عيبلا زوجي ال ىح [(ييع) .هبهذو هشغ ىوتسا وأ هتضفو هشغ ىوتسا يذلا يأ ] :يواستملاو
 يواستملا مكح يأ "ضارقتسالاو" :هلوقو ؛ةئيدرلا مهاردلا ةلزنمب هنأل ؛ميلستلا لبق اهكالمب دقعلا ضقتني الو

 انزو يواستلا طارتشا مث «نيعتت ملف نم األ ؛نزولاب الإ اهضارقتسا حصي ال نح «ضارقتسالا يف ةضفلا بلاغك
 ؛ةضفلا نم هيف امم رثكأ ةصلاخلا نوكت يح زوجي ال ةصلاخلا ةضفلاب اهعاب ولو :لاق ثيح "يعليزلا" يف ام يفاني ال

 ؛نييع) .فلاخت الف «شوشغملا يف امن رثكأ صلاخلا نوكي نأ مزلي ءشوشغملا نزول ايواسم صلاخلا نزو ناك اذإ هنأل
 ةصلاخلاب اهعيب حصي ال ىح :عيابتلا يف (ئيع) .بهذلا بلاغو ةضفلا بلاغك همكح يأ :ةضفلا بلاغك (حتف

 (ندعم) .انزو ايواستم الإ



 فرصلا ماكحأ مد فرصلا باتك

 لبق دسكو «ائيش ةقفان سولفب وأ هب ىرتش ا ىلو سا اک ةكوصلا كر

 ik I DDS NDE E ,نبعب 1 نإ ۾ «ةقفانلا سولفلاب عيبلا حصو < ييبلا لطب لطب «هعفد
 مامإلا دنع عئابلا لا ىلإ يأ

 اهعاب ولو «سلخنا ق ضباقتلا طرتشيو «ةاضافتم اهسنج اهعيب حص دج 2-5 ا داضاقتم اهسنجج اهعاب اذا

 ؛فرص هنأل ؛سلحلا ف ضباقتلا طرتشيو «ةضفلا نم هيف امم رثكأ ةضلاخلا نوكت يح زوجي ال ةصلاخلا ةضفلاب

 اهفصنو ارفص اهفضن ناك ۽ ولو :هسنج فالح ىلإ سيجلا فرضي نأ : رابتعالا ئعمو «نيفرطلا نم ةضفلا دوح ول

 (حتف «ٰييع) .اطايتحا فرصلا قح يف ةضف اهلك نأك تلعج ةبولغم رصت مل امل اهتضف نأ ؛لضافتلا زوجي ال ةضف

 امهنم دحاو لك دسك مث ةجئار سولفب ىرتشا وأ شغلا اهيلع بلغ يلا مهاردلاب ىرتشا اذإ يأ :عيبلا لطب
 «ايلثم نكي ١ لإ هتميقو ءامئاف ناك نإ عيبملا در بجيف (ةفينح يأ دنع عيبلا لطب سانلا يديأ نع عصقنا وأ

 .ةثالثلا تلاق هبو «حيحص عيبلا :امهدنعو ءاكلاه ناك نإ هلثمف الإو

 لأ وهو هب سانلا لماعت ام رخآ ةميق هيلع :لدمحم لاقو «مي هب ۾ عهعاب موي هتميق هيلع : فس وی وبأ لاق 3

 لإ رظن بقسوي ابآ نأ الإ بكبيقي انومشم ناصف مقلم ءاسكلاو فرش سيقلا نأ ؛ امن تاعا يت

 ؛ةميقلا ىلإ لوحتي لعنيح هنأل ؛عاطقنالا دنع بجي :دمحم دنعو «عيبلاب نومضم هنأل ؛عيبلا دنع ةميقلا بحب

 دو اک يب تلطب اذإف ؛حالطصالاب ةتبان األ ؛داسکلاب كالم ةيتمثلا نأ ماماللو «ةتميق لكم ويا ن ناعتىق

 .سشانلا يديأ نع تعطقنا ادا فالخلا اذكاو ؛دقعلا لطبيف

 هنكل ,عيبلا لطبي ذي دالابلا صعب ف ج ور تناك نإو عدالبلا عيمج ف انك ةلماعملا سانلا كرت نأ :داسكلا لح ۾

 يف دجوي ال نأ :عاطقنالا دحو «هتميق ذخأ ءاش نإو ءهذحأ ءاش نإ عئابلا رّيختيف «مهدلب يف جرت مل اذإ بيعتي

 يف جورت ال نأ :داسكلا ريسفت :"ىرغصلا ىواتفلا" يفو «تويبلا يف وأ ةفرايصلا دي يف دجوي ناك نإو قوسلا
 ءانب ةدلبلا كلت يف عيبلا داسفل يفكي «ةدلب يف داسكلاف :امهدنع امأف «دمح لوق ىلع اذه :لاق مث «نادلبلا عيمج

 ريتي هنآل ل الا ضعب حالطصال ارابتعا ر زوج : :نيكبشل e TOE | EE نيسلفلاب نيلفلا عيب يا عييفالتخا ىلع

 عئابلا ريختي ال داسك الب هتميق تصقن اذإه ءلثملا رهم بجي 5 هناكم ناك ول :اضيأ اولاقو ءلكلا حالطصا

 |[ :قئاقحلا رهرأ .عامجالاب يرتشملا ريختي ال تلغ ول اذكو «هاوس هل نوحي الو عامجإلاب

 :هلوقو «ريئاندلاو مهاردلاك عيبلا امب زاجو «حالطصالاب نمو .فصولاو ردقلا ةمولعم لاومأ األ :عيبلا حصو
 قيلعت اندرأ :لاق اذإ الإ اهريغ هيطعي نأ هلو ؛حالطصالاب اتق تراص اهعأل ؛نيعنت ال اهنيع ول لب "نيعي مل نإو"

 (حتف) ]۹۲/۲ :قئاقحلا زمر] .اهنيعب دقعلا قلعتي ذعنيحف ءاهنيعب مكحلا

 ف ديع) .ةمدلا ف بجوو عيبلا اب زاج ح حالظضالاب انش ت راصو ةمولعم لاومأ اههأل ؛دقاعلا :نيعي م



 فرصلا ماكحأ ۳۷ فرصلا باتک

 ولو ءاهلثم در بجي «ضرقلا سلفأ تدسك ولو .اهنيعي ىتح ءال ةدساكلابو
 ةدساكلا لثم يأ ماما دنع هيلع ةدساكلا سولفلا عل مئابلا ن : مسمي "ل ي

 و ........ ارد ايفريص ىطعأ ولو « حصص ؛سولف مهرد فصنب ًائيش ىرتشا

 اهارص يا

 اخ رشا ولو هست حم ةا «علس اهأل ؛اهنيعي نح حصي ال ةدساكلا سولفلاب عيبلاو يأ ةا

 وأ ءامئاق ناك نإ عيبملا درتسي نأ هلو «عيبلا دسف «عيبملا ضبق دقو ءاهذفني نأ لبق سولفلا تدسك مث «سولفب

 (حتف ءئييع) .اكلاه ناك نإ هلثم وأ ءايميق ناك نإ هتميق

 اههدنعو (ةفي نأ دنع ضرقلا سلفأ لم در بجي «تدسك مث تككلهف ءاسولك ضرقتساول يأ :اهلغم دو بجي

 بوجو يف امه ءاهداسك موي :دمحم دنعو ءاهضبق موي اهتميق در :فسوي يبأ دنع نكل ءاهتميق در هيلع بحي

 نأ امك ةراعإ يلثملا ضارقتسا نأ هلو ءاهتميق در بجو ةنيمثلا فصو نالطبب ضبق امك اهدر رذعت امل هنأ ةميقلا

 نيع تسيل ةيضلا تأل ؟نمتلاب نسخ ال شرقا 3) اوف لطف ةيننلاو-«ريتحلا ةرااهيجومو (ضرق يلا ةراعإ
 نع درجا لثملاو «لاثمألا تاوذ نم نوكيو «ةينمثلا نع ضرقلا كفني نأ زاجف «همزاول نم امزال الو «ضرقلا

 ءامكح ةدودرم نيعلا نوكيل لثملا در بحجوف 7-0 ماد ام اهيلإ راضي الف «ةميقلا نم نيعلا ىلإ برقأ ةينمثلا

 فالتحالا دييقتو «عامجإلاب اهنيع دري ةمئاق سولفلا تناك نإ هنإف «نيعلا در ةحصل نيعلا يف ىعاري ال فصولاو

 (ةيانع «حتف «ئييع) .قافتالاب لثملا در بجو تصخر وأ تلغ اذإ اهنأ ىلإ ريشي داسكلاب ةميقلا وأ لثملا در يف

 طاريقب وأ - مهرد سدس وهو - سولف قنادب وأ هعبرب وأ مهرد ثلثب ىرتشا ول اذكو :خلإ ائيش ىرتشا ولو

 يف زوجي ال :رفز لاقو ءسولفلا نم ردقلا كلذب عابي ام هيلعو ءءارشلا حص - مهرد سدس فصن وهو - سولف
 نع نغي ال اهركذو «ةنوزوم هنم طاريقو قنادو مهرد فصنو «ةدودعم يهو سولفلاب ىرتشا هنأل ؛كلذ عيمج

 وأ مهرد فصنب سانلا نيب سولفلا نم عابي ام نأ :انلو «زاوجلا نع عنام وهو الوهم نمثلا ىقبيف ةبيف «ددعلا نايب

 نأل ؛مهردلا يف ال مهردلا نود اميف حصي :دمحم لاقو «ددعلا نع هب ملعلا نغأف ءاهنم مولعمف امهوحنو هثلثب

 ةميق توافتت الو «سانلا دنع مولعم هنأل ؛لكلا يف زوجي :فسوي وبأ لاقو «مهردلا يف دجوت ملو «ةداعلل زاوجلا

 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .حصألا وه فسوي يبأ لوقو «سولفلا نم ةضفلا
 ءاسولف هفصنب نيطعأ :لوقيو ءاريبك ًامعرد. ىطعي نأ :ىلوألا :لئاسمثالث هذه :اهرد ايقريص ىظعأ ولو

 لباق هنأل ؛امهدنع يقب اميف لطبو «سولفلا يف عيبلا زاج «ةّبح الإ ريبك مهرد فصن هنزو اريغص امهرد هفصنبو

 ىلعو «زوجي الف ءابر وهو «ةبح الإ فصنب فصنلا لباقو ءزاوجلا نع هيف عنام الو «سولفلاب مهردلا فصن
 ر ق عج اذإ امك" عيبشيف هيلع اعين يوكل ؛داسفلا ةوقو ةقفصلا داحتال ؛لكلا يف لطب ةفينح يبأ لوق سايق

 .هدحاو ةقفص امهعاب و «دبع و

 - ةصح يف دقعلاف «ةبح الإ افصن هفصنب ئطعأو ءاسولف هفصنب نيطعأ :لوقيو ءءاطعإلا ظفل رركي نأ :ةيناثلاو



 فرصلا ماكحأ ۳۹۸ فرصلا باتك

 .حص «ةبح الإ افصنو اسولف مهرد بفصن اهب ين أ :لاقو
 ا نم حت مهردلاب ي

 فصنب قيعب :لاق ول امك ءرخآلا داسف بجوي ال امهدحأ داسفو «نادقع امهنأل ؛عامجإلاب رئاج سولفلا =

 ؛داسفلا عشي ملو «دساف رمخلا يفو «حيحص دبعلا يف عيبلا نإف 7 ئعب يناثلا اهفصنبو اد فلألا اذه

 .ةقفصلا قرفتل

 طفلا رركي ىل هنآ :ىلوألا نيبو امهنيب قرفلاو راج بس الإ اهنسناو اسولف مهرد صن نيطمأ :لوقي لآ :ةعلاثلاو
 ةبح الإ مهرد فصن نوكيف «ةبح الإ مهرد فصنبو «مهرد فصنب سولفلا نم عابي ام مهردلا لباق لب "هفصنب"

 .سولفلا ءازإب يقابلاو «هلثع
 ول نح ؛نمثلا ليصفتب رركتي :امهدنعو «ظفللا رركتب هدنع رركتي دقعلا نأ :هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا لصأو

 (ةيانع «ئيع) .عامجإلاب ةضفلا يف لطبو «سولفلا يف زاج «ةبح الإ ًافصن هفصنب يطعأو ءاسولف هفصنب ييطعأ :لاق
 (ئيع) .سولفلا ةلباقم. ةبحو مهرد فصنو «ةضفلا ةلباقمم ةبح الإ مهرد فصن نوكيف دقعلا اذه يأ :حص



 ةلافكلا ماكحأ ٦۹-۳ ةلافكلا باتک

 ةلافكلا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ

 SEE E RÎ Î ........................ «ةيلاطملا يف ةمذ ىلإ هب ضا يع
 ليصألا ةمذ يأ اعرش ةلافكلا يأ

 |(ييع) .هسفن ىلإ اهمض يأ (7:نارمع لآر اير كر الفك وإ :ىلاعت هللا لاق ءمضلا ةغللا يف يه] :ةلافكلا باتك
 ةصاخ ةبسانم او ابلاغ نيدلا ءافيعسأل ةقيثو تعرش ةلافكلاو :ةمذلا يف انيد بجوي عيبلا نأ :نيباتكلا نيب ةبسانملا

 ةغللا يف يهو «ةبلاطملا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض ةلافكلاو ءدقعلا يأ ببسلاب بجاولا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض هنأل ؛فرصلاب

 نم اغا لق ‹«حتفلاب ةلافكلا مسالاف رکو لئلا تاع نم الفك سفنلابو لاملاب تلفك :حابصملا يفو .مضلا

 (حتف «نيكسم) .هنعو هب تلفكو هتلفك :لاقي «نعو ءابلا ةطساوبو هسفنب ىدعتيو برقو بعت باب نم برعلا
 اذهو ‹«نامض يف يأ ءاذك يمذ يف :لاقيو ؛هيلعو هلام ب وج ول ةيلهألا هب يعرش فصو ةمذلا :ةمذ مض يه

 :اهليلدو «قحلا هل نم ةبلاطم :اهببسو «ةيتآلا ظافلألاب لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو :عرشلا يف ةلافكلا فيرعت

 نوكي نأ :اهطرشو «بولطملاو بلاطلا برك جيرفت :اهنساحم نمو ."مراغ ميعزلا ' هلع هلوق ا جاما
 حصت ال اذكو «عربتلا كلمي ال نمم حصت ال يح «غربتلا لهأ نم ليفكلا نوكي نأ :اهلهأو ءاحيحص اتباث نيدلا

 است قا نوكي نأو «ثلثلا نم الإ ضيرملا نم
 اقلطم زوجقفا «تويدلاب ةلافك :ناعون لاملاب ةلاقكلاو «لاملاب ةلافكو ءسفنلاب ةلاقك :ناعوت لصألا ف اهعاونأو

 لدبو بوصغملاك امي ةلافكلا زوجتف «ةنومضم نايعأب ةلافك :ناعون يهو :نايعألاب ةلافكو «ةحيحص تناك اذإ

 الصأ امي ةلافكلا حصت الف «تابراضملاو عئادولاك ميلستلا ةبجاو ريغ ةنامأ يه نايعأب ةلافكو ءامهوحنو علخلا

 هريغب ةنومضم نيعب وأ «ةرجأتسملاو ةيراعلاك ميلستلا ةبجاو ةنامأ يه نايعأب ةلافكو ءاهميلستب الو اهسفنب ال

 (حتف) .حصت اهميلستبو «حصت ال امي ةلافكلا نإف «عيبملاك

 ليصألا ةمذ يف ايقاب نيدلا نوكيف «نيدلا نود ةبلاطملا ف ليصألا ةمذ ىلإ ليفكلا ةمذ مض ةلافكلا يأ :ةبلاطملا يف

 نأ ليحتسي هنأل ؛حيحص ريغ اذهو «ليفكلا ىلع نيدلا بوحو اهبحوم نأ :انباحصأ نع ةياور يفو «ناك امك

 ؛كلذ فالح هنع روهشملاو «صفح وبأ خيشلا هلقن «ليصألا أربي :كلام لاقو ءامهدحأ الإ فوتسي الو «نانيد بجي

 ‹ليصألا ىلع هب عحريو «حص ليفكلا نم نيدلا بهو ول بلاطلا نأل ؛نيدلا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض :يعفاشلا لاقو

 ارقا و ؛حص ليفكلا نم ائيش نيدلاب بلاطلا ىرتشا ول اذكو ‹«حصت ال نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا ةبهو

 دحاولا نيدلا ةروريصو «لاحم هدوحو الب هب ةبلاطملاو «نيدلاب بلاطم هنألو ؛نيدلا هيلع نمم الإ زوجي ال نيدلاب

 بي نأ ليختسي ةنأ :انلو ءبصاغلا بصاغو بصاغلاك امهدحأ الإ يقوتسي ال نأ دعب اعرش هنم عنام ال نينيد

 بیا بلاطي ءارشلاب ليكو لاك «نكممف هريغ ىلع نيدب ةبلاطملا بوجو امأو ءامهدحأ الإ يفوتسي الو «نانيد

 = «لقاعلا فرصت حيحصت ةرورضل ؛نينيد مكح يف دحاولا نيدلا لعجبو ءارشلاو ةبملا ةحصو «لكو ملا ىلع وهو



 ةلافكلا ماكحأ VN ةلافكلا باتك

 سا 1 5 1١ 0 ٠ ينل 5 هك ضا

 ءزججو «ندبلا نع هب ربع اع و هسفنب تک "يب تددعت لاو ‹«سفنلاب حصتو
 ةلافكلا يأ

 1 4 د كاف لا 2250000 UE نوا 0و

 يع ريغ اهتدحأ ىلع دحاو نيد الإ بحي ال بصاغلا بصاغو بصاغلا قو ءءارشلاو ةبها لبق هرورض الو

 (حتفو ئيع).رخآ بلاطي نأ هل سيل امهدحأ راتحا اذإ اذهو

 لاملاو ءاليفك ىمسي نماضلاو هل ال فكم قحلا بسام يمسي مارتتا مقالا اک مو ا او :ةمشن

 (يشح) .هنع الوفكمو اليصأ ىمسي بولطملاو عفهب الوفكم ىمسي نومضملا

 هيلع هل ةيالو ال ذإ ؛هميلست ىلع هل ةردق ال هنأ ۽ سقنلاب ةلافكلا زوجت ا :يعفاشلا لاقو : سفنلاب حصن

 :ميعزلاو («نئيطق ر ,ادلا هأور < "مرا علا Ek هل وق لو ءانهذمک هره دم روهشم ۾ «هرمأ ريغب +ب لفكت اذإ امسال

 رمع لوق وهو ءدمحأ لاق هبو اإ ةلافكلاو لاملاب ةلافكلاب لصف ريغ نم ررضلا مرغلاب دارملاو ؛ليفكلا

 نيصحلا نب نارمعو بعك نب يبأو هللا دبع نب ريرجو يملسألا ورمع نب ةرمضو رمع نباو دوعسم نباو نامثعو

 «هيلإ داقني هنأ رهاظلا نآلف ؛رمألا ةروص يف امأ ءنكمم ميلستلاو [44/7 :قئاقحلا زمر] .:#د سيق نب ثعشألاو

 (حتف) .مكاحلا ناوعأب ةناعتسالاب هراضحإ هنكمي هنألف «رمألا ريغ ةروص يف امأو

 [(نييع) .اضيأ اب لوفكملا سوفنلا ددعت اذإ زوجي اذكو ءاليفك مث اليفك هنم ذحأ نأب «ةلافكلا يأ ] :تدّدعت نإو

 بلاطيو «ناليفك امهف «رحآ اليفك مث اليفك هنم ذحأ نأب ةلافكلل ريمضلا لعجي نأ :لوألا :هجوأ ةثالث لمتحي

 دوعي نأ :ثلاثلاو ؛ليفك ليفكلل ناك اذإ ام ةلافكلا ددعت قم«دارملا توکي نأ :ناثلاو عاش اههبأ یا بحاض

 (حتف «ييع) .ةريثكلا نويدلاب ةلافكلا زوجي امك ءاسوفن دحاو لفكي نأب ءسفنلا ىلإ ريمضلا

 يل ةلمعتسملا ظافلألا ركذ يف عورش [(نييع) .اهانعم يف ةقيقح هنأل ؛حصتو :هلوقب قلعتمإ :"هسفنب تلفك" ب

 افغ غ معي :مسقو «ندبلاو دسار یا ةقيقس قالا یک اس :نيمسق ىلع كلذ يف يهو «ةلافكلا

 ةلمشي ةنكل عةقيقح لكلا لمشي الف ءصاخ وضعب صوصخم امهنم کاک كاف سرب وأ ههجج وب تلفكت :هلوقك

 وأ هنس :تلقك ةلاقاول ی ق رعلا قيرطب

 ءأرجتت ال ةلافكلا قح يف ةدحاولا سفنلا نأل ؛امهوحنو هعبر وأ هثلتب تلفكت :لاق ول ةلافكلا حصت يأ "عئاش ءرجبو"

 يف لاق يهل وأ ىفضت كل لفك ك ةسفن ىلإ ةزحلا ليفكلا فاضأ ولو ءاهلك ركذك اعئاش اهنضعب ركذ ناكف

 9 . اق ل x ه نع هيأ عب يا ا
 (حتق نع ييع) .لاحلا قرتفي م هلك ركذك ازت ال ام نقب رش ليق ول نكل «زوج ال هنإ :"جارسلا

 تن :لاق اذإ يآ ئ ےیع) .ةلافكلا بحب وم حيرصت هيكل + هک" :هلوقب اشیا حصت و يأ | : تح بو

 اضيأ ةلافكلا حصت يأ "يلع بو" :هلوقو «ةلافكلا بجوع حيرصت ظفللا اذه نأل ؛سفنلاب ةلافكلا حصت انالف

 :هلوقو «ةلافك ناي ھی - :لاق ول هنأب ةيادملا يراق فأ انه نمو ؛مارتلا ةغيص هنأل ؛ "يلع" :هلوقب

 أ بي 0 تكر ن هرم ف هتلر ولف كلام ك ي نه" 7 اا هل وق كلمهو ا تا يعم. هنأ و :هلوقب اضيأ حصتو يأ ا

 (ةيانع «حتف «ْييع) .هيلع قفني يأ هلوعب نم لايعلاو «ميتيلا وه لكلاو «"يلإف الايع

 :هلوقو «سفنلاب ةلافكلا حصت ءاهوحنو هتبقر وأ هسأرب وأ هحورب



 ةلاشكلا ماكحأ ۳۷۹ ةلافكلا باتك

 تاو يقف هعيلست طرخ نزف قرم يما ناب ل ثدي ليلا " هب ميعز ان انأ"و

 ةلافكلا يف ليفكلا يأ

 اش هلهمأ هناي هو نإف يل هةهسبح الإو ؛هرضحأ نإف بلت لا هي هرضحأ «هنبعب
 | ايفكلا يأ ةرضقي م نإو نأ ل | ف ولا ڌ ليغ 1

 ت ةيبلاظي ۷ قام ىلعي ر دباغ قو وسي هرصعل مو م إف هعبايإ و اعف

 ميعز انأ" :هلوقب ةلافكلا حصت يأ [(نيع) .نالفب ليفك يأ هب ميعز انأ :هلوقب اني حصتو يأ ] :هب ميعز انأو

 (77:فسوي) میعر هان امح هن َءاَج ملو :ىلاعت لاق ءاليفك ىمسي ميعزل او ءةلافكلا يه ةماعزلا نأل ؛"نالفب

 يف اهحتفب ةلابق لبق :لاقي ؛ليفكلا وه ليبقلا نأل ؛نالفب ليبق :هلوقب ًاضيأ حصت يأ "هب ليبقو" :هلوقو «ليفك يأ
 (حتف ءئييع) .نامضلل لباقلا هانعمف «قحلا ظفحي هنأل ؛ةلابق كصلا يمس'اذهلو :ع راضملا يف اهرسك و يضاملا

 مهأل ؛فرعلل ااش ريشي فس و بأ لاقو قوا ةقوعأ يما انآ لر اک رضي ال نأ فارغا جقانظ

 انأ :لاق ول اذكو ءهيلع كفقوأ :لاق هنأكراصف «ةبلاطملا نود هتفرعم مزتلا هنأ :امطو «ةلافكلا هب نوديري

 ىلع وأ هفيرعتل نماض انأ" :لاق ولو «ةلافك نوكي ال ؛"هلزنه ىلع لدأ نأل" وأ "هيلع كلدأ" نأل ؛نماض

 «نومضملا نيبي مل هنأل ؛"كل نماض انأ"ب اليفك ريصي الو موزللا هحولاو «خياشملا فالتخا هيفف «"هفيرعت

 [35/7 :قئاقحلا زمر| .لام وأ سفن وهأ
 لوفكملا بلط نإ روكذملا تقولا يف هنع لوفكملا رضحأ «نيعم تقو يف هنع لوفكملا ميلست ليفكلا طرش ول يأ :هرضحأ
 هبحاص هبلط اذإ لحؤملا نيدلاك هب ءافولا هيلع بجيف «ةلافكلا ف طرشلاب راضحإلا مزتلا هنأل ؛هدعب وأ تقولا كلذ يف هل

 وهف هل لوفكملا بلط دنع هنع لوفكملا ليفكلا رضحأ نإف يأ :هرضحأ نإف (حتف «ييع) .هدعب وأ لجألا لولح دنع
 لاق ؛ليفكلا مكاحلا سبح هرضحي مل نإو يأ الإو ءاهبف هرضحأ نإف يأ ,فوذحم طرشلا ءازج :هسبح الإو (نيع) .دارملا
 عفدب هرمأيو هسبحب لجعي ال هرارقإي قحلا تبث اذإ :انكه لصف هنإف ؛نيدلاب سبحلا يف لصف امك لصفي نأ يغبني :يعليزلا

 نأ يغبني انه اذكف «راكنإلاب هلطم روهظل ؛تبث امك هسبح ةنيبلاب تبث نإو هرهظت مل و ةلطامملا ليلد سبحلا نأل ؛هيلع ام

 ىح «هلهميف ىعدي اذال فرع ام هنأ لامتحال ؛ةرم لوأ هسبحي ال نكلو «هيلع بجو ام ءافيإ عانتمال سبحلا نأل ؛لصفي

 [ة0/7 :قئاقحلا زمر] .ةلطامملا لبق ملاظب سيل وهو «ملظلا ءازج سبحلا نأل ؛هلطم هل رهظي

 نع عانتمالا نأل ؛رذع قيرطلاب نكي مل اذإ ام ديقم وهو «لاهمإ ريغ + نم هسبح ىبأ نإو ءرفسلا نم عنتمي مل اذإ اذه :هلهمأ

 هنإ :انلق عضوم لك يقو «هبلط طقسي رفسلا كلذ هنأش ن ا ايم راس لالا ديعأألا هملظ رهظي ناكمإلا عم ميلستلا

 هزجع رهظ نإ :"حاضيإلا" يقو «هقح عيضيف بيغي ال نح ءرحآ ليفكب ليفكلا قثوتسي نأ بلاطلل هيلإ باهذلاب رمؤي

 [ة1ه/؟ :قئاقحلا زمر] .هلاغشأ نيبو هنيب لوحي الو «هبلاطیو همزاليف «ليفكلا نيبو هنيب لاحي ال هنأ الإ ءسبخي ال

 باغ هنأ ليفكلا اهماقأ ةنيبب وأ بلاطلا قيدصتب امإ «هناكم ملعي ملو هنع لوفكملا باغ ول يأ :خلإ باغ نإو
 - لاقف ءافلتخا نإو «هيلع بلاطلا هقدص دقو زحاع هنأل ؛عامجإلاب هنع لوفكملاب ليفكلا بلاطي ال «ىردت ال ةبيغ



 ةلافكلا ماكحأ ۳۷۲ ةلافكلا باتك

 يف ةمياست طرش: ولو هاوي رسک هال لأ دل لوكا ردقي تيغ ةملس هلق
 هل ل ةع ل |وقكملا

 مولعم عضوم ىلإ جرخي «ةفورعم ةجرح هل تناك نإف ءرظني «فرعت :بلاطلا لاقو .هناكم فرعأ ال :ليفكلا =

 كلذ هنم فرعي مل نإو «عضوملا كلذ ىلإ باهذلاب ليفكلا رمؤيو «بلاطلا لوق لوقلاف «تقو لك يف ةراجتلل
 ةبلاطملا نأل ؛ليفكلا لوق ىلإ تفتلي ال :ليقو «لهجلا وهو «لصألاب كسمتم هنأل ؛ليفكلا لوق لوقلاف ءناكملا

 ةنيبلا بلاطلا ماقأ نإو «هزجع رهظي نأ ىلإ يضاقلا هسبحيو هسفن نع اهطاقسإ يف قدصي الف هيلإ ةهحوتم تناك
 طقست ال برحلا رادب قحلو دترا ول اذكو «هراضحإو عضوملا كلذ ىلإ باهذلاب ليفكلا رمأ ءاذك عضوم يف هنأ

 [37/؟ :قئاقحلا زمر].هبايإو هباهذ ةدم ليفكلا لجؤيف «ةلافكلا

 نع ليفكلا أربي نأ يغبنيف «هتثرو نيب هلام مسقي اذهو «تيملاك ريصي برحلا رادب قوحللا دعب :تلق نإف

 ةمسق قح يف يمكح تومك وه امنإو «يقيقح توم سيل قوحللا :انلق «ةقيقح بولطملا تام ول امك «ةلافكلا

 ىلع ليفكلا ىقبيف «مصخلا ىلإ ميلستلاو عوجرلاو ةبوتلاب بلاطي يح وهف هسفن قح يف امأف «هتثرو نيب هلام
 (يعليز (حتف (ئييع) .هب ذخاؤي ال الإو برحلا ١ ناق نم ہر لع ارفاق ليفكلا ناك اذإ ام ىلع لومحمو ةلافكلا

 (قيع) .هل لوفكملا ىلإ هسفنب لوفكملا ليفكلا ملس يأ هراضحإ دعب :هملس نإف
 ناك ءاوس «رصمك هنع لوفكملا مصاخي نأ بلاطلا ردقي ناكم يف بلاطلا ىلإ هبع لوفكما ليفكلا ملس ول يآ :خءوب

 ةدحاو ةرم الإ هميلست مزتلي مل ذإ ؛همزتلا امه ىتأ هنأل ؛ةلافكلا نم ليفكلا ئرب رحآ ا وأ هيف لفك يذلا رضملا

 طرشب هلبق وأ تقولا كلذ يق ةملسف اطورشم ناك وأ حقو قب طورشم ريغ ميلستلا ناك عاوس قلف تو دقو

 ميلستلا مث «ٍلئنيح رصم سيل هنأل ؛أربي الف ناطلس وأ ضاق هل نكي مل نأب الإو «ناطلسو ضاق رضملل نوكي نأ

 هذخف هنأشب ملعأ تنأف ءكمصح اذه ذخ :هل لوقيف «عناوملا عفرب كلذو ءمصخلا نيبو هنيب ةيلختلاب نوكي دق

 ةهجي كيلإ هتملس لقي مل نإو ئرب هبلط دعب هملس نإف ءال وأ هبلط دعب هملس نإ امإ ولخي ال مث تعش نإ
 [47/؟ :قئاقحلا زمر] .ةلافكلا ةهجي كيلإ هتملس :لوقي يح ءأربي الف «هبلط ريغب هملس نإو «ةلافكلا
 ؛هسلجم يف هنع لوفكملا ليفكلا ملسي «يضاقلا سلجم يق هنع لوفكملا ميلست هل لوفكملا طرش ول يأ :همث هملسي

 سلجم يف هراضحإ ىلع ردقي عضوم يف وأ قوسلا يف ملس نإو «همرتلا يذلا هجولا ىلع همزليف «ديقم طرشلا نأل

 قوسلا يف ميلستلاب أربي ال :رفز لاقو ءأربي ال هراضحإ ىلع ردقي ملو «رحآ رصم قوس يف ملس ولو «ئرب يضاقلا
 .اننامز يف يفي هبو ءاقلطم

 قوسلا يف هميلستب أربي ال هنوقلطي اوناك نإف ءبلاطلا نم ميرغلا نوقلطي ال دلبلا لهأ ناك اذإ ام :فالخلا لحمو

 يف وأ ةيرب يف هملس نإو «زاج رحخآ ضاق دنع هملسف «يضاقلا اذه دنع وأ ريمألا دنع هميلست اطرش ولو .ءاقاغتا
 فو

 = (نجسلا يف هملس ولو ءدوصقملا لصحي الف ءمكحلا لصفي ضاق مدعلو ؛ةمكاجما ىلع ةردقلا مدعل ؛أربي ال داوس



 ةلافكلا ماكحأ ما ةلافكلا باتك

 OT ناو یل هعفدب ئربو «بلاطلا ال ؛ليفكلاو بولطلا توم لطبتو
 رجعلل ليفكلا توغ يا هت | لوفكملا مقتلاب ةلافكلا يأ

 eT EE RE يقرب اناف كيلإ فد

 «ةفينح يبأ دنع ئرب «هيف لفك يذلا رصملا ريغ رخآ رصم يف هملس نإو ءأربي ال بلاطلا ريغ هسبح دقو -
 «دوصقملا لصحي ال هريغ يف ميلستلا يو «هنيع اميف هدوهش ن وكي دق هنأل ؛اربي ال هنإف «ةنالثلاو امه فالح

 يقبو «نامهولا ضراعتف «هيف هملس يذلا يف نوكت نأ مهوتي «هنيع اميف نوكت نأ مهوتي امك هدوهش نأ :باوجلاو
 .ًارييف «همزتلا يذلا هجولا ىلع ليفكلا نم اققحتم ميلستلا
 دملا نأل ؛ئرب لاحلل هملس ولو في هبو لاحلا يف بلاطي الو «ةثالثلا دعب اليفك ناك مايأ ةثالث ىلإ لفك :ةمتت

 (ةيانع «حتف ءنيع) .مزلت ال ةلافك يف ةليحلا يهو ءالصأ اليفك رصي مل "كلذ دعب ءيرب انأو" داز ولو «ةبلاطملا ريحأتل
 ليفكلا ءاقبب سفنلاب ةلافكلا ءاقب نأل ؛سفنلاب ةلافكلا نم ليفكلا أربي هنع لوفكملا تام اذإ يأ :خلإ لطبتو

 نع زجع ليفكلا نألف ؛هسفنب لوفكملا تام اذإ امأ ءاط طقسم امهدحأ توم وأ اممتومو ءهنع لوفكملاو

 هزلي ةا يجبر كا دعو: لكلا نع راست فسخ ةليمألا نع روصتللا فقس كالو هراس
 .هنع لوفكملا ىلع ام ليفكلا

 هل اميف هنوفلخي مهغأل ؛هماقم نوموقي ال هتثروو «هسفنب هنع لوفكملا ميلست نع زجع هنألف ؛ليفكلا تام اذإ امأو

 هنأل ؛ةلاصأ ال هل لوفكملا ىلإ هميلستو «هب لوفكملا راضحإ وهو «قحلا اذه ءافيإل حلصي ال هلامو «هيلع اميف ال

 هلام نأل ؛هتومي لطبت ال ةلافكلا نإف «لاملاب ليفكلا فالخب «سفنلا نع بوني ال هنأل ؛ةباين الو ءلاملا مزتلي مل

 عحرت مث «هتكر ت نم ذخؤيف «كلذل حلاص ليفكلا لامو «لاملاب هل لوفكملا قح ءافيإ دوصقملا ذإ ؛ابئان حلصي

 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .ةايحلا لاح يف امك هرمأب ةلافكلا تناك نإ هنع لوفكملا ىلع ةثرولا

 (نيع «ط) .هل لوفكملا وه بلاطلاو ؛ليفكلا بلاطي هيصو وأ هثراو لب «بلاطلا تومع.ةلافكلا لطبت ال يأ :بلاطلا ال

 ليفكلا لقي مل نإو «ةلافكلا نم ئرب «هل لوفكملا ىلإ هسفنب لوفكملا ليفكلا عفد اذإ يأ :خلإ هيلإ هعفدب ئربو
 سفنلاب ةلافكلا نعي ءاهيلع صني مل نإو هب تبثيف ةءاربلا ميلستلا بجوم نأل ؛ئرب انأف كيلإ هتعفد اذإ :هل لوفكملل

 كلملا توبثك ء«طرشب سيل بجوملا لوصح دنع بجوملا ىلع صيصنتلاو ءدجو دقو «ميلستلاب ةءاربلا اهبجوم
 ناك اذإ الإ ةراحإلا وأ ةناعتسالا وأ ةلافكلا مكحب كيلإ هتملس :لوقي نأ نم دبالو «طرش الب تبثي هنإف «ءارشلاب

 «بلاطلا ىلإ هسفنب لوفكملا ليفكلا ملس ولو ؛هيلع لدي ام مدقتل ؛صني نأ ىلإ هيف جاتحي ال ذقنيحف «هبلطب ميلستلا

 درحم ليفكلا أربيو ميلستلا بلاطلا لوبق طرتشي ال نعي «ةيلختلاب اضباق لزنيو «لوبقلا ىلع ربجي «هلبقي نأ ىبأق
 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .طرش بلاطلا لوبق نإف ؛يبنجأ هملس اذإ الإ «هنع لوفكملا نيبو هنيب ةيلختلا



 ةلافكلا ماكحأ مسا ةلافكلا باتك

 | لاق 0 تومور ليك د ا افك نم + هسفن ار ميلستب و
 ف ك ليفكل يب اشا ليفكلا ئربو يأ

 ايقكلا يآ 350 ن لوفككلاب

 هع BATS E TE ON O ES REO ESS ETS جس a ROE Sh ASE SE aê یک لاني را یل کا مو

 هنأل ؛نالف ةلافك نم كيلإ يسفن تملس :لوقي نأ بولطملل دبال يأ بولطملا ميلستب قلعتم :هتلافك نم

 :نيتهج نم بحاو هب لوفكملا ىلع سفنلا ميلست نألو [۹۷/۲ :قئاقحلا زمر].ةلافكلا مكح ريغب ميلستلا نوكي دق

 .ليفكلا ةهج نم ميلستلا عقي م "نالف ةلافك نم" :هلوقب حرضي مل امف ؛ليفكلا ةهج نمو «هسفن ةهح نم

 امهلعف نأل ةةلوسرو ليفكلا ليكو يلب اضيأأ ليفكلا عربو يأ ا لیکو ميلستبو (ةيانع ءقيع) .ًأربي الف

 ريغب يبحأ هملس ولو «ةلافكلا مكحب كيلإ هتملس :لوسرلا وأ ليكولا لوقي نأ ليفكلا ةءارب طرشو «هلعفك

 .تكس نإ ال «ليفكلا ئرب بلاطلا هلبق نإف « ليفكلا نع كيلإ هتملس :عفدلا دنع لاقو «هرمأ

 (حتف ي بع ا ليفكلا ئرب هملس ول ليفكلا ل ابنك نال ؛دوفأو روا ناكل " هبئان ميلستبو"

 (ئيع) .هلعفك هلعف نوكيف «هنع ربعمو ريفس هنأل ؛ليفكلا لوسر ميلستب أربي اذكو يأ :هلوسرو

 دغ يف ورمعب تآ مل نإ :ركب هل لاقف ءورمع ىلع مهرد ةئام يل نإ دير لاق هنآ :ةلاسملا ةف :خإ لاق ناف
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 «نيتروصلا يف لاملا ركب نمض «دغلا يضم لبق ورمع تام وأ ءورمعب ركب تای م مل و «هيلع ىلا ةئاملل نماض انأف

 :هلوقب ةلأسملا ديقو ءلاملا مزل طرشلا دحو اذإف «ةافاوملا مدغ طرشب ةقلعم لاملاب ةلافكلا نأل ؛ناتلافكلا حصتو

 ؛سفنلاب ةلافكلا نع أربي الو دمحم لوق ىلع ةافاوملا مدع دنع ءىش ليفكلا مزلي مل هلقي ملول هنأل ؛"هيلع اع"

 .اهوجوب يفتني الف ءاهيلع لاملا بوجو لبق ةتباث تناك األ

 «ناتلطاب ناتلافكلا : يعفاشلا دنعو «ببسلا فالتحاب فلتخي ال ةافاوملا مدع نأ ؛بولطملا توم. لاملا مزلي اذك و

 لاق هبو ءرطخ ىلع طرشب ةقلعم اهنألف ؛لاملاب ةلافكلا امأو ءلبق نم رم دقو «هدنع زوحت الف سفنلاب ةلافكلا امأ

 نم هنوكل ؛عسوأ ةلافكلا بابو «عانصتسالا يف امك «لماعتلاب كرتي سايقلاو «هب نولماعتي سائلا نإ :انلق كلام

 ىضم ىح هعفدي مل نإو «ئرب بلاطلا ىلإ هعفد نإ هتلزنمب هثراوف «ةلأسملا هذه يف ليفكلا تام اذإو «تاعربتلا

 بلاطلا ثنراو ىلإ هنع د ليفكلا عفدف «بلاطلا تام ولو «تيملا ةكرت نم ثراولا ىلع لاملا ناك تقولا

 (ةيانع «حتف «ئيع) . لاملا همزل تقولا ىضم ن يح هعفدي مل نإو «ئرب تقولا يف

 عم دغلا ىضم ىح دغ يف هسفنب لوفكملاب يأ :ادذغ هب (ندعم) .نايتإلا يهو ةافاوملا نم «تأي مل يأ :فاوأ مل

 نيب ءاوس] :رانيد ةدئام (ييع) .دغلا يضم لبق هسفنب لوفكملا يأ :بولطملا (ئيع ءط) .راضحإلا ناكمإ

 يل لاق ناب اهني 1 وأ ةلاملا نبي نأ نيب قرف الو. ادق سيل نالا كد [(ندعم) .نيبي مل وأ ةيدروأ ةديح اهنأب اهتفص

 - «رانيد ةئام ّىلعف ءادغ هب كل فاوأ م نإف .هسفنب ليفك انأف هعد :رخآ لجر لاقف ءاردقم الام عدي ملو ءقح كيلع



 ةلافكلا ماكحأ ما ةلافكلا باعك

 "ا راي ادع اي قاربوبلا ؛ةئاملا هيلعف ءادغ هب فاوي مل نإ نإ :لجر هل لاقف
 لخرلا ىلعف يأ رانيد ةئام م لج رلا ىلع هيلع ىعدملاب تاي مل آی

 نادهاش دهشي یتح س ءامهيف سبح الو «دوقو ّدح يف سفنلاب ةلافكلا ىلع رجب الو
 لار وتسم e دلا ق يأ - ولطملا يأ ليفكلا ءاطعإ ي هيل ىعدملا

 اهنيبي مل نإ :دمحم لاقو «هيلع ىعدملا رارقإب وأ ةنيبب امإ يعدملا اهنيب يلا ةئاملا ليفكلا مزل ءاهتبثأو «يعدملا ىعداف =

 نم ىوعدلا حصت م هنألو لس اقلط ا قلع هلأ ؛هاوعد يف هيلإ تفتلي مل كلذ دعب ىعدا مث : «لفکت يح

 ءاهيلع اهئانتبال ؛لاملاب ةلافكلا حصت الف ؛سفنلاب ةلافكلا عيت ال بجي م اذإف «سفنلا راضحإ بجي ملف «نايب ريغ

 حصيف «يواعدلا يف لامجإلاب ترج ةداعلاو «هيلع ام ىلإ فرصنيف ءافرعم رق لالا نأ هامش نج اا فدل

 اهيلع بترتتف «ىلوألا ةلافكلا ةحص نيبتف «ىوعدلا لصأب نايبلا قحتلا نيب اذإف «نايبلا رابتعا ىلع ىوعدلا

 (حتف) [۹۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةيناثلا

 ىلع ربجي ال يأ :خلإ ربجي الو (ئيع) .دغلا ىضم و بع يتلا لیا كني يأ :فاوي ملف

 نكمي آل ذإ ؛اعامجإ روحت ال امهسقنب ةلافكلا نأل ءال وأ فدك دح دخلا ناك ءاوس «ةفينح يبأ دنع ليفكلا ءاطعإ

 ةحارحجلاو لتقلا يف هنأل ؛ضاصقلاب ديقو «نيبهذملا ىلع فذقلا دحب ةقرسلا دح قحليو «ليفكلا نم امهؤافيتسا

 فلقلا دع نآل «ضاضقلاو:فقلا دعب قا ريض ةالاقتو لالا يش يسولااةإإ ماما ليقكلا نخ ريش السن

 نم هسفن هب تحمج ولو «ربجي ال دودحلا نم امهربغ يفو «دبعلا قح هيف بلغي صاصقلاو «دبعلا قح ىلع لمتشم
 هللا قع يه اسكبي ىبعلا فخ حاس لصف ريق عم "نيس يف ةلاقا ۷ : كع هلوق :هلو «قافتالاب زوجي بلط ريغ

 .اعوفرم يور :ليقو «حيرش مالك نم اذه :ليقو «ىلاعت

 راد ثيح هعم روديو «ةمزالملاب هرمأي نكلو «ةبوقعلا نم هريغو سبحلاب ربجي نأ انهه امهدنع ربحلا ريسفت سيلو

 رادلا باب يف هسلجأو «لوحدلا نم هعنم هل نذأي مل نإو «هعم لحد هل نذأ نإف «هنذأتسا هراد لوخد دارأ اذإو

 نأل ؛امهدنع صاصقلاو فذقلا دح يف ربجي امنإو [١/14؟ :قئاقحلا زمر] .رخآ عضوم نم جورخلاب بيغي ال يک

 ؛ليفكلا قثوتسف هسفن بولطملا ىفخي اعرف هبولطمو هدوهش نيب عمجي نأ جاتحي يعدملاو ءامهيف طرش ىوعدلا
 بلظي نأ يضاقلل زوجي ريرعتلا ف نال ءيا دق امنإو ءاهيف ظرشب سيل قوخغدلا نأل ؛دودحلا نم هريغ فالخب

 (ةيانع «حتف) .ليفك هنم

 تابثإل حلصتف «مكحلا تابثإل حلصت نيروتسملا ةداهشو «داسفلا ةمهتل انهه سبحلا نأل :لإ امهيف سبحي الو

 «قحلا لصأ هب تبثي مل نإو ؛ةمهتلا لدعلا دحاولا ةداهشب تبثيف «تالماعملاو تانايدلا ف ةجح دحاولا ربخو «ةمهنلا

 اه هيف سبع ال ثيح لاما: وعدا يف سبحلا فالج «ةسهنب الجر سبح الع هنأل عورشم داسفلا ةمهتب سيحلاو

 يذلا يق ةعامس نبا ةياور "فسوي يبأ رداون" يقو «ةمات ةجحب الإ تبني الف ةبوقعلا ةياهف هنأل ؛هيلع قحلا لصأ تبني :

 «هسبحأ ينإف «سانلا ررضو ةقرسلاو لتقلاب مهتي ي نمو «هجرخأ مث هبدؤأو هسبحأ ةالصلا كرتيو هبرشيو رمخلا عمجي

 [48/؟ :قئاقحلا زمر] .هسفن ىلع لوألا رشو «سانلا ىلع اذه رش نأل ؛بوتي نأ ىلإ نجسلا يف هدلخأو



 ةلافكلا | ماكحأ ۳۷٦ ةلافكلا باتك

 كلامو «فلأب هنع تلفكب اس انيك تاک تإ ل وهج ولو لاملابو «لدع وأ
 ةبانكلا لدب نع زارتخا هي لفك يتلا لامل

 E ESE ES E «يلعف انالف تعياب امو «عيبلا اذه يف ككردي امبو «هيلع

 سفنلاب ةلافكلا نايب نع غرف امل :لاملابو (ٰييع طر .ةلادعلاب يضاقلا هفرعي لدع دهاش دهشي وأ يأ : ل! دنع وأ

 .لاملاب ةلافكلا حصتو يأ "سفنلاب" :هلوق ىلع فطع وهو «"لاملاب"و :لاقف «لاملاب ةلافكلا نايب يف عرش

 دنعو ءاقلطم زوجيف «ةعس وتلا ىلع ةلافكلا ئبم نأ ؛ان دنع ال وهج لاملا ناك ولو يأ هلبق ام لصاو :الوهجم ولو

 مك ملعي ال هنأ عم كردلاب اهتحض ىلع اوعمجأو لوی يف حصي ال :ةياور يف دمحأو حصألا يف يعفاشلا

 «ةباتكلا لدب نع زارتحا هيفو ءاربإلا وأ ءادألاب الإ طقسي ال نيد لك وهو : خل!انيد ناك نإ .عيبملا نم قحتسي

 سيل زيجعتلاو ةسفن زيجعتب هطاقسإ كلمي بتاكملا نأ ىئرت الأ («حيحص نيدب سيل هنأل ؛زوحت ال هب ةلافكلا نإف

 ةلافكلا حصت ال اذكو «ةباتكلا لدبب قحلأ هنأكو امه افالح «هدنع ةياعسلا لدبب زوجت ال اذكو «ءاربإ الو ءادأب

 نم 5 هي اد و (هججو 5 نم ةفيمح انيد سيل هنأ ؛ةاكرلا نيد اذكو هتمتاكم 2 لحد نم ىلع نيدب

 (حتف ءئييع) .مالسإلاو لحادتلاب اهطوقسل ؛ةيزجلا اذك و «هتك رت

 :هلوقب لاملاب ةلافكلا حصن يأ [(نيع) تلک :هلوقب لال اب ةلافكلا حصن أ فوذحمب قلعتم | : دنع تلفكب

 نمو مارتلالا ىلع لدت ةغيصب EET ب ناي نا ديال هنأ ىلع لاثملاب كبل 9 ,مولعملا | لاملا 2 "ههرد لاب لاف نع لک

 ڈیفک رضي ال هنإف «هضبقأ انأ «هملسأ انأ «كيلإ هعفدأ انأ نالف ىلع يذلا كنيد :لاق ول ام فالخب ءتنمض كلذ

 تلفك :لاق ول اضيأ حصت يأ "هيلع كل ام" :هلوقو ؛قيلعتلا روص باستكاب الإ مزلت ال ديعاوملا نأل ؛ظافلألا هذه

 (حتف «ئيع) .ءاش رادقم يأ سي تأ ةمرليو «ةيلغ كلام ضعب اذك و «لوهخلا .لاملا يف هيلع كل تبثي ام نالف نع

 ييع) .مولعملا لاملل لاثم اذهو مهرد فلأ يأ :فلأب

 «نامضلا نم عيبلا اذه يف كقحلي امم. عئابلا نع تلفك :يرتشملل لجر لاق ول اتیا حصتو :خا كك ردي امتو

 لمحتيف عادتبا ع ريت اهإف ع س وتلا ىلع ةلافكلا ني دف نذل ن مثلا ةَمارغ كفرلو «كدي نم عيبملا قحتسا ادا يعي

 يرتشملل ناك عيبملا قحتسا ادإف «ةف راعتم نوکت نأ كت مشت اهريغ وأ ةريسبي تناك ءا وس يكل لوفكملا ةلاهج اهيف

 مصاخي نأ هل سیلو ءءاش امهيأ نم نمشلا دیا نأ هل ناك" عيبملا قاقحتسا هيلع تبن اذإف ءال وأ عئابلا مصاحب نأ

 (حتف «ئيع) .ال وأ ليفكلا

 ياف كله هتي رتشا اه : لاق ولو (ةلافكلا | حصت ؛هنمثل نماض إف اللف نم تعياب 3 :لاق ول يأ : تعیاب امو

 تک کیو یی واتا ا نأل ؛الیفک نوكي ال : تدب د

 "درحملا" يف | لقن اذهلو عةره لوآ آلا نمثلا همزلي الو ءثإ و قيم: وأ ذإك قيلعتلا نعم يف نوكيف ف تشان

 ی فؤيشوب :لاق ول :ةفينح يبأ لوق



 ةلافكلا ماكحأ مالا ةلافكلا باتك

 كأ :ةويدلا وأ ليفكلا بلاطف ‹ ‹يلعف نالف 55 امو .يلعف هيلع كل باذ امو
 ءاش نإ ةلافكلا ر ةجيتنلل ءاقلا 5 هما انأف يأ نالف ىلع يآ

 خا اج ارپ ال نأ طرق ةلاوخلا» أ اک اار نوكت ذئيحف «ةءاربلا طرش اذإ
 نويدملا وهو ةلاوحلاب ةلافكلا يأ

 عيمج ىلع كلذف تقوي مل اذإف «مومعلا بحوت األ ؛ةماع روكذملا لاثملا يف "ام" ةملك :ليقو ءهدعب =

 نع ةعامس نب نہ اهاور اذكهو عه ريعب وأ دقنلاب عاب ءاوس «ليفكلا ىلع هلك كلذف عةره دعب هرم ةعياب اهو «رمعلا

 (نيعملا حتف حتف «ٰييع) . "”رداونلا" يف فسوي يبأ

 ىلع بجي لام ةلافك نوكيف «لبقتسملا هب ديرأ ضامن وهو «نالف ىلع كل بحوو.تبث يأ :هيلع كل باذ امو

 (نيعملا حتف «ئييع) .ليقكلا ىلع بج ل ةلافكلا لبق ابعاو لالا ناك ول يح «هلبق ال ةلافكلا دقع دعب ليصألا

 امك يسانألل ملع وهو «نالف ظفلب هتع لوفكللاو «باطخملا ريمضب هل لوفكملا كد ةلثمألا ديق :كبصغ امو

 حصت ال ًالوهجم امهدحأ ناك اذإ هنأل ؛ةلافكلا يف هل لوفكملاو هنع لوفكملا ةيمولعم بوجوب اراعشإ هعضوم يف ررقت

 لوفكملا ةلاهجل ؛ةلافكلا حصت ال هنإف «نماض انأف سانلا نم دحأ ىلع كل باذ ام :لحجرل لاق ول :الثم «ةلافكلا

 هل لوفكملا ةلاهجل ؛ةلافكلا حصت ال هنإف ءىلع وهف سانلا نم دحأل كيلع باذ ام :لاق ول كلذكو عهنع

 ؛هنعو هل لوفكملا ةيمولعمل ؛ةلافكلا حصن «نماض ينإف الف فاق رس ام وأ نالف كصغ ام ؛ رح ال لاق ولو

 انأف هتلتق و أ هتبصغ نم وأ «كلتق وأ كعياب وأ «سانلا نم كبصغ نم وأ «سانلا كبصغ ام :لاق ول أ ام فالخخ

 ّىح لطاب هنإف «هنماض انأف ءرادلا هذه لهأ كبصغ ام :هلوق اذكو «هنيعب اناسنإ يمسي يح لطاب هنإف «هليفك

 اذكو ءحص «كل نماض انأف دحح وأ كتعيدو عدوملا فلتأ نإ :ع دوملل لحجر لاق ولو «انيعم اضخاا ىمسي

 انأف عبسلا كتلكأ نإ :هلوق فالخب «ةلافكلا تحص «ةيدلل نماض انأف أطخ نالف كعطق وأ كلتق نإ :لاق ول

 (زومرلا عماج ‹حتف «ٰييع) .حصت ال «نماض

 ىمسيو «نيدلا يأ لصألا هيلع يذلا بلاطي نأ نيب رايخلاب هل لوفكملاف ةلافكلا تحص اذإ يأ :ليفكلا بلاطف

 بلاطي نأ نيبو ءاعرف ةبلاطملا تناكف ءروصتم ريغ نيدلا ريغب نيدلا ةبلاطم نإف «هيلع ةينبم ةبلاطملا نأل ؛الصأ نيدلا

 يضتقي كلذو «ةبلاطملا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض ةلافكلا نأ مدقت ام ىلع ءانب رييختلا اذهو ءامهيلك بلاط وأ «ليفكلا

 (نکښف ؛ةيانع ؛يیع) ۰ .نويدملا اپ :كلام لاقو ءاهنع ةعا ربلا ايإ ىلوألا مايق

 ةءاربلا رک اذإ اميف الإ ريخم هل لوفكملا يعي د [(ندعم ظل . نيالا نع نويدلا ةءارب يأ ] :ةءاربلا طرش اذإ الا

 «يعفاشلل فالح ءاندنع ىوتلاب الإ ليصألا بلاطي الف «ئعملل ارابتعا ةلاوح ةلافكلا ريصتف ةلافكلا يف نويدملا نع

 ٠١٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس ام ىلع ةئثالثلا رومألا دحأ وأ «نيرمألا دحأ ىوتلاو

 امي أربي ال نأ ةلاوحلا ىف طرش ول يأ [(نييع ييع) دا ا ےک جا ةلاوحلا نأ امك

 - ياش امهيأ بلط يف ةلافكلا ببسب ريختيف «نويدملا وأ ليفكلا بلاطي نأ بلاطلل ذعنيحف «ةلافك نوكت نويدملا



 ةلافكلا ماكي ۳۷۸ ةلافكلا باتك

Eطوشك مقاله طرشي ةلاقكلا قيلمت حصيو هرخنالا بلاطي نأ هل ءامغدحلا بلاط ولو  
 3 هن نيدللا بتر وه ۾ ليصألا

 كن لوفكم وهو و ملق نإك ءافتسالا ناكمإل وأ .عيبملا قحتسا ناک قحلا ب وج ۾
 لاحلل واولاو ديرل 1

 5070 لعج ولو «حيرلا تبه نإ وحنب وسعي ذو و با
 | ةلافكلا قيلعت ي عافيتساالا ردعت ار ر 0

 توملا دعب ةلاك ولاو «ةلاك و ةايحلا لاخ ةياص ول :ةريظنو :" رحالا بلاطي نأ هل | ايقردأ بلاط ول : :لاق ادو =

 «ةدساق ةراجإ لب ةراعإ تسيل ا ريغب ةراجالاو ءةراحإ ةرحأب ةنيعم ةدم ةيراعلا نإ اولاق دق :تلق نإف .ةياصو

 (حتف «نييع) .ةراعالل ةراجالا رعتست ملف همدع ةيراعلاو ضوعلا ديفت ةراجإلا نأل ؛ةراعإ نكت مل اغِإ :تلق

 (ئيع) .ءاش امهيأ بلط يف ريختيف ةلافك هنأل ؛ليحملا وأ ليفكلا بلاطي نأ بلاطلل ذئئيحف :ةلافك

 امهبلاطي نأ هل اذه ىلعو «دحاو لك نم ةبلاطملاب الإ نوكي ال وهو مضلا ةلافكلا ىضتقم نأل :رخآلا بلاطي نأ هل

 ردقي ال بصاغلا بضاغو بضاغلا يأ :نيضاغلا لهل نت راتحا اذإ هنم بوصغملا فالخب ءابقاعتم وأ ةلمح اعيمح

 رخألا نم كيلمتلا هنكمي الف «هب يضاقلا ءاضق دنع هنم كيلمتلا نمضتي اههدحأ هرايتحا نأل ؛رخآلا نيمضت ىلع

 ةقيقح هنم دحوت مل ام هيضتقت الو كيلمتلا نمضتي الف ةلافكلاب ةبلاطملا امأو ٠١١٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .كلذ دعب

 (يبلش «حتف) اض رشا مفت اتتا ءابضر يلب اهذدحأ نمض ولو عافيتسألا

 قحتسا نإ :لاق ول يأ :عيبملا قحتسا نإك (ئيع ءط) .هبوجول اببس طرشلا نوكي نأ وهو قفاوم يأ اه :مئالم

 نالف كنبا لتق و هأ كلتق نإ :لاق وأ ةعيدولل نماض انأف عدوملا كدححج نإ :لاق وأ هنمثل نماض انأف قحتسم عيبملا

 :لاق ول ام فالخب ءاي قيلعتلا زوجيف ةمئالم طورش هذه نذ ؛زئاج وهف «هل لوفكملا هب يضرو «ةيدلا ىلعف أطحخ

 (حتف «ييع) .رده هلعف نألو ؛هنع لفكي نأل لهأب سيل عبسلا نأل ؛ةيدلل نماض انأف عبس كلكأ نإ

 هنم بلاطلا ءافيتسا ناك هنع لوفكملا ملس اذإ ليفكلا نإف «هنع لوفكملا ميلست ناكمإل يأ :ءافيتسالا ناكمإل

 نأل ؛ردقم هيف ماللاو ."قحلا بوجو" :هلوق ىلع فطع وهو «لاملاب ةلافكلا نوكل ؛ليفكلا هب أربي حل نإو ءانكمم

 ؛نيدلا نم هيلع ام ىلعف «هنع لوفكم هنأ لاحلاو ديز مدق نإ :هلاثمو «قحلا بوجو طرشك يأ ماللا ننعم ةفاضإلا

 هلوقك يأ :باغ نإك (حتف ءنييع) .ءادألل ةليسو همودق نأل ؛هبصاغ وأ هغدوم وأ هبراضم ناك ول اذكو

 (ئييع) .نيدلا نم هيلع اه يلعف رصملا ن رع كير بتاع

 [(ييع) .عيبلاك حصي الف رطخلاب قيلعت هنأل ؛نماض انأف رطملا لزنأ 7 :حيرلا تبه نإ وحنب حصي الو
 ىلع يذلا لاملا كل نماض انأف حيرلا تبغ نإ :كوقي نأ لع يتالللعا ق لها ةلافكلا قيلعت 9 5 8

 طورش هذه نأل ؛رطملا ءاج اذإ :لاق وأ ءهنع لوفكم ريغ وهو نالف مدق وأ رادلا تلخد نإ :لاق وأ «نالف

 (ييع) .رطملا ءيجمو حيرلا بوبه نم دحاو لك يأ :لعج ولو (حتف «ئييع) .ةمئالم ريغ



 ةلافكلا ماكحأ ۳۷۹ ةلافكلا باتك

 فلأ ىلع نهربف < - قب لفك هناي e i بج ۾ ,ةلافكلا ۶ حصت "لجأ

 صك AE بولطملا لوق دقني الو :هفلحب رق اميف ليفكلا قدص الإو :همز
 هت لوفكملا وهو تيدشتلاب اريثك وأ ناك اليلق هب

 (ندعم«ئييع) .رطملا ءاج وأ حيرلا بت نأ ىلإ نالف لام. تلفك :لوقي نأب ةلافكلا يف :ةناجأ

 نأ هيف مكحلا نأل ؛وهس وهو :يعليزلا لاق ."يفاكلا"و "ةيادحلا" ف عقو اذكه ءالاح لاملا بجيو :ةلافكلا حصت

 يئالع. سيل امم هوحنو رادلا لوخدب هقلع ول امك راضف «مئالم ريغ طرشلا نأل ؛لاملا مزلي الو «حصي ال قيلعتلا
 بجيو «ةلافكلا حصت الحأ لعح نإو «رطملا ءاج وأ حيرلا تبه نإ وحنب حصي الو :اذكه خسنلا رثكأ يف تباثلاو

 لاملا بجو ليحأتلا حصي ال ةلافكلا يف الحأ ةمئالملا ريغلا طورشلا نم هوحنو حيرلا بوبه لعج ولا نأ الاس لاملا

 هذه يفف ءرطملا ءيجي نأ ىلإ وأ حيرلا بهت نأ ىلإ هيلع كل اوا هب تلفك“ :لوقي نأ :الجأ امهلعج ةروصو ءالاح
 ةدسافلا طورشلاب لطبت مل فراعتم لحأب اهقيلعت حص امل ةلافكلا نأل ؛الاح لاملا بجيو ةلافكلا حصت ةروصلا

 .انركذ ام عيمج يف لاملاب ةلافكلاك مئالم طرشب اهقيلعت زوجي سفنلاب ةلافكلا كلذكو «قاتعلاو قالطلاك

 ىلإ ليجأتلاك ةلمحتم اهيف ةريسيلا ةلاهجلاو «مولعم لجأ ىلإ اهليجأت زوجيو «مئالم ريغ طرشب اهقيلعت زوجي الو
 ىلإ سفنلاب ةلافكلا ليجأت زوجي الو ءاهريغ يف حماستي ال ام اهيف حماستي ةلافكلا نأل ؛جاحلا مودقو فاطقلا

 هيلع بجيو :فنصملا لاق ولو ءالاح سفنلا ميلست همزلو لحألا لطب هيلإ هلجأ نإف ءرطملا لوزن وأ حيرلا بوبه

 (حتف) ٠١٠/۲][ :قئاقحلا زمر] .لاملا ميلستو لاملاو سفنلا لوانتل «هب لفكت ام
 ةبيغ دنع ليفكلا ىلع وأ ليصألا ىلع ةنيبلا بلاطلا ماقأ يأ :نهربف (ئيع) .بلاطلل يذلا نيدلاب يأ :هل ام

 نوكي ال بلاطلا لوق نأل ؛ءيش هيلع بجي ال نهربي مل نإو «بئاغلاو رضاحلا ىلع ءاضق كلذ نوكيو «ليصألا

 مزل نهرب نإف "ةنيبب الإ" :هلوق .لبقي الف «عدم هنأل ؛ليفكلا ىلع الو هنع لوفكملا وهو «بولطملا ىلع ةجح
 حصف «ةنيبلاب تبث اذإ كلذكف «هيلع ام همزل هنع لفكو «هيلع ام نياع ول ليفكلا نأل ؛هب لوفكملا لاملا ليفكلا

 (ئييع) .انايغ تباثلاك ةنيبلاب تباثلا نأل ؛ليفكلا يأ :همزل (ةيانع «حتف) .هب نامضلا

 ملعلا ىلع نيميلا عم رقأ ام ردق يف ليفكلا لوق لوقلا ناك ةنيب بلاطلا مقي مل نإو :حلإ ليفكلا قدص الإو
 ىلع الإ سيل ريغلا ىلع بجي اميف فلحلا نأل ؛تاتبلا ىلع ال ليصألا ىلع بحاو اذه نم رثكأ نأ ملعأ ال

 يق امتع وه ناک ایف هنأل ؛نيميلا عم ناك امنإو «هلوقب همزل «لوهحج لام هنأل ؛هلوق لوقلا ناك امنإو «ملعلا

 ركنملا لوق لوقلاو «ةدايزلل ركنم هنألو ؛لاملاب هيلع ىعدملاك نيميلا عم هلوق لوقلا نوكي هلدب حصي امث ءيشلاو

 (ةيانع «حتف «نييع) .نيميلا عم
 (ط «ئيع) .هنيمب عم ركنملا لوق لوقلاو بلاطلا اهيعدي ىلا ةدايزلل ركنم هنأل ؛ملعلا يفن ىلع هنيميب يأ :هفلحب رقأ

 سمخب ليفكلا رقأ دقو فلأ يلع هل :هنع لوفكملا لاق نإف ءليفكلا ىلع همالك يرسي ال يأ :خإ ذفني الو
 - بولطملا قدصيو «هيلع هل ةيالو الو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ؛فلأ ليفكلا ىلع بجي ال ؛هل لوفكملل ةنيب الو «ةئام



 ةلافكلا ماكحأ 00 5 ةلافكلا باتك

 ر ءهرمأب لفك ناف «هرمأ ريغبو (هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا حصتو ؛ليفكلا ىلع
 3 بولطم ا

 001 EG RESEN «عحري مل «هرمأ ريغب ل نوب ایا اکا ا
 هر لوفكملا رها يآ

 اذإ ىح هسفن قح يف لبقيو «ةحصلا ءامرغ يف هرارقإ دري نيدب توملا ضرم يف رقأ اذإ ضيرملاك هسفن قح يف =
 فلأب هسفن ىلع نالف رقأف ءيلعف نالف ىلع كل باذ ام لاه اد قالا يحل زال ارقا نخی لسن

 ام لفكت هنأل ؛ءيش همزلي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا بولطملا هب رقأ ام همزلي ثيح «هب رقأ ام ليفكلا ركنأف «الثم

 اذإف «لاحلا يف مئاقلا نيدلاب ةلافك هيلع هل امت ةلافكلا انههو ءافرع هيف لمعتسي بوذلا نأل ؛لبقتسملا يف هيلع بجي

 ناسف ؛حتف «ئيع) .ةنيبب الإ قدصي الف امهتم ناك هيلع امي بولطملا و هأ باطلا ۳3

 (ئيع ءط) .بولطملا رارقإب داز ام ال ليفكلا هب رقأ ام بجي و هيلع ةتيال و مدعل :ليفكلا ىلع

 وهو «نيع لفكت وأ نع نمضا :لوقي نأ وه هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا جا لوفكملا رمأب ةلافكلا حصتو

 نيب لصفي ال هلاثمأو "مراغ ميعزلا" :ا#تلع هلوق وه اهزاوج ىلع لادلا ليلدلا نأل ؛زاوحلا ف ناّيس رمألا ريغبو

 وه ام لكو «هسفن قح يف فرصت كلذو «ريغلا ىلع امم. ةبلاطملا مازتلا ةلافكلا نألو ؛هرمأ ريغب وأ هرمأب افوك

 ريغ بلاطلاو «بولطملاو بلاطلا وه انهه فرصتملا ريغو «هريغ هب ررضتي مل اذإ مزال وهف سفنلا يف فرصت

 امف «رمألا دنع الإ كلذ نوكي الف «هيلع عوجرلاب ررضتي امنإف ررضت نإ بولطملاو «ةلاحم ال عفتنم لب «ررضتم

 ىضتقملا ىضتقي ام اهيعونب ةلافكلا نأ نيبتف ءراض ريغ ررضلا نم اضرلاو ءيضر دقف رمأ نإو ءررضتي مل رمأي م

 (ةيانع) .بجاو هزاوجب لوقلاف «كلذك وهام لكو «عناملا ءافتنا عم

 ىدأ اذإ :هانعم [(نيكسم «ييع) .هرمأب هنيد ىضق هنأل ؛ىدأ ام دعب بولطملا ىلع يأ | :هيلع اا اع عجر

 لاملاب عجري ءسكعلاب وأ اقدر ساق ادب لکل نيدلا ناك نأب هفالخب ىدأ اذإ امأ ءنمض ام سنح نم

 تام ناب ثرالاب 0 ةبحاب هكلم اذإ امك بلاطلا لزتم لوتق عادألاب نيدلا كلم هنأل ؛ىئدأ ام ل هب ل وفكملا

 ؛نيدلا هيلع نم ريغل زوج ال تناك نإو «ليفكلل ةزئاج يهو «هتايح لاح هل هبهو وأ «هثراو «ليفكلاو بلاطلا

 .ةرورض ةبهلا ىضتقع. نيدلا هيلإ لقتني هنأل

 ؛نيدلاب الإ عجري ال «هنم دوجأ ىدأ نإو «نيدلا نم أدرأ ىدأ نإ ىدأ ام عجري ثيح «نيدلا ءاضقب رومأملا فالخب

 و فاعلا ی عسا مشا یا ا هنأل

 نم لقأ ىلع حلاص اذإ ام فالخب «رحآ سنج ءادأب وأ «ةدايزلاب هرمأ فلاخي مل ام ىدأ ام هيلع عجريف «هکلعب ال

 عجري ذئنيحف «لعفف «يقابلا هل بهي نأ ىلع هحلاص اذإ الإ «ىدأ ام ردقب الإ عجري ال ثيح «هسنج نم وهو «نيدلا

 (حتف) ٠١١/7[ :قئاقحلا زمر] .ةبهاب هضعبو ءادألاب هضعب هلك نيدلا كلم هنأل ؛هعيمجم هيلع

 ىذأ اذإ ليفكلا :كلام لاقو «عحري ال عربتملاو :عربتم هنأل ؛ءيشب هنع لوفكملا ىلع ليفكلا يأ :لإ لفك نإو

 = ءافيتسا يف هسفن ماقم هماقأ وأ «ليفكلا نم لاملا كلم ءافيتسالاب بلاطلا نأل ؛هرمأ ريغب وأ هرمأب لفك ءاوس حر



 ةلافكلا ماكحأ ۳A1 ةلافكلا باتك

 ءادأب ىربو «همزال مزول نإف هنع يد ژي نأ لبق لامل اب ليضألا تعا هي الو
 لاملاو ةبلاطملا نع ليفكلا

 ee ا ل وا kS دنع رخأتو ,ليفكلا ئرب هنع رخأ وأ ٠ ليصألا | أربأ ولو ٠ ليصألا
 ةبلاطملا بلاطلا هنيد نع ن ويدملا يأ

 ءةلافكلا سفنبف هرمأب لكن اذإف ءزوجي ال نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت نأ :باوجلاو 2 نم لاملا =

 دنع نوكي ال اذهو «هئادأ ىلإ رخؤي نكلو «ليصألا ىلع ليفكلل بجي «ليفكلا ىلع بلاطلل لاملا بجي امك
 بلاطلا هبهي نأ :رمأ الب عوجرلا ةليحو «عحريف ءسلجملا يف زاحأ اذإ الإ هعربتل عجري الف «هرمأ ريغب هتلافك
 (ةيانع «حتف) .ليصألا ىلع هبوجو لبق هب لوفكملا عفد اذإ عحري ال اذكو .هضبقب هلكويو «نيدلا
 نويدملا بلاطي ال ليفكلا يأ :هنع يدؤي نأ لبق (ندعم ؛ئيع) .نويدملا نعي هنع لوفكملا وهو :لاملاب ليصألا
 لبق عحري الف ءادألاب نيدلا كلمتي امنإو «ةبلاطملا مزتلا هنأل ؛بلاطلا ىلإ ليصألا نع هئادأ لبق هب لوفكملا لاملاب

 ىلإ عجري اميف يرتشملا نم عئابلا ةلزنمب لكوملا نم هنأل ؛ءادألا لبق عجري ثيح ءارشلاب ليكولا فالخب «كلمتلا

 (حتف) [7١٠/؟ :قئاقحلا زمر] .ءادتبا ليكولل عقي كلملا نأ ىلع ٍنبم وهو بيعلاب درلاو فلاحتلا لثم قوقحلا
 ليفكلا مزال ليفكلا بلاطلا مزال اذإ يأ [(ييع «ط) .بلاطلا ةهج نم لاملاب ليفكلا يأ ] :خإ مزول نإف
 يف هعقوأ يذلا وه ليصألا نأل ؛هرمأب لفكو «ليفكلا ةمذ يف نيدلا لثم هنع لوفكملل نكي مل اذإ هنع لوفكملا
 ةمزالم الف هرمأب ةلافكلا نكت مل وأ هلثم بولطملل نيد ليفكلا ىلع ناك نإو .هصالخ هيلعف «ةطرولا هذه

 : يعفاشلا لاقو «هرمأب ةلافكلا تناك اذإ بولطملا سبخي نأ هل بلاطلا ةهج نم ليفكلا سبح اذإ اذكو «سبح الو

 مزول اذإ هيلع لاحم او ؛هضيلخت هيلعف هطروم وه :انلق ءادألا لبق ليصألا ىلع قح هل قلعتي ال هنأل ؛كلذ هل سيل

 (ةيانع «حتف) .ليفكلا مكح همكح رمألاب ةلاوحلا تناكو سبح وأ
 نأل :ليصألا ءادأب ئرب (نييع ءط) ا نمسح ج ناق هك وع ليضألا ليفكلا مزال يأ سوا

 نودب ةبلاطملا هيلع امنإو ,حيحصلا يف نيد ليفكلا ىلع سيل هنأل ؛ليفكلا ةءارب بجوت هتءاربو «ءادألاب أربي ليصألا

 لئاقلا دنع نيدلا ددعت نأل ؛نيد هيلع ليفكلا نأب لوقي نم دنع يح اعامجإ ًاربيف اهتلع ءاهتناب تهتنا دقو نيدلا

 (نيكسم ؛نيع) .لاملا بر وهو بلاطلا :أربأ ولو (حتف «نييع) .دحاو ءادأب طقسيف يمكح رمأ هب

 هل لفك ولف «ليفكلا ةءارب بحوت ال بلاطلا ءاربإ نودب ليصألا ةءارب نأل ؛بلاطلا ءاربإب ديق :ليصألا ربأ ولو

 اذك و. ءاقري اهنعب ولو :ليفكلا نود. ليضألا ئرب ةلافكلا لبق اهايإ هاضق ناك هنأ نالق نعنيف «نالف ىلع افلأ

 امي لفك ول امك ليفكلا نع اهطقسي ال بلاطلا ريخأتب ال اهريحأت نأل ؛ليصألا نع ةبلاطملا بلاطلا ريخأتب ديق

 عبت يهو «ةبلاطملا الإ هيلع سيل هنأل ؛اضيأ ليفكلا نع يأ "هنع رحأتو" :هلوقو «هقتع دعب روجحملا دبعلا مزلي
 (ئيع) .هنيد لجأ نأب :ليصألا نع يأ :هنع (حتف «ئيع) .هريخأتب رحأتتو «هطوقسب طقستف «نيدلل
 يأ ةيناثلا ةروصلا يف ليفكلا نع يأ :هنع رخأتو (نييع) .ليصألا أربأ ول يأ ىلوألا ةروصلا يق :ليفكلا ئرب

 (نيكسم ؛ئيع) .رشنو فل هيفو بولطملا ىلع نيدلا لجأ ول



 ةلافكلا ماكحأ AY ةلافكلا باتك

 بلاطلا لاق نإو ءاثرب هفصن ىلع فلآ نع لاملا بر اهدحأ حلاص ولو سكعني الو

 ىمهرد ةئأام سمح وهو نيد وه يذلا ليفكلا وأ ل ايصألا ي

 EA ES ê .. د هم. تلف لز «هينولطلا ىلع مر نالا نم ىلإ تتار ليبخلل

 هنع لوقكملا وهو ايدؤم كن انوك لاح

 نع ةبلاطملا رحأ ول اذكو :ءليصألا ال وه ئرب ليفكلا بلاطلا أربأ ولف روكذملا ىحلا يأ ] :سكعني الو

 ءاوس وه ئرب ليفكلا أربأ ول يأ [(ييع ءط) .نيتروصلا يف ليصألا بلاطيف ليصألا نع اريخأت نكي مل ليفكلا
 نع ريخأتلاب ليصألا يشع :يدلا خاک هي اذكو .رئاح اک ودب نيدلا عاقب ۾ «ةىلاطملا هيلع نأ ؛لبقي م وأ لبق

 لا لفك ام دعب ريخأتلا كاك ادا اذهو «نسسر وعلا يف ليصألا بل الطيف «دب ۇل اب ربتعيف تقؤم عاربإ هنأل ؛ليفكلا

 «ةلافكلا دوحو لاح ليفكلا ىلع ةبلاطم ال هنأل اشیا ليصألا نع لحأتي هنإف رهش ىلإ الجؤم لاملاب لفك ول امأ

 ليفكلا ئرب هفصن ىلع فلأ نع لاملا برب اليصا وأ اليفك ناك ءاوس i امه د حا ا اذإ يأ ':ائرن

 اص اذإ امأ اص ا ليصألا ىلع لالا قيس الإ ليفكل | عجري الف ؛ىرحخألا ةئاملا سمخلا نع ل ايصألاو

 9 حلصلا ةفاضإ نلف 3 ليفكلا اص اذإ امأو م ليفكلا ةءارب بح وت هتءاربو ءأربي د حلصلاب هنأ ؛ رهاظف ليصألا

 عةئاه سم نع ىرب اذإف :ليفكلا هءارب بج وت هتءاربف ءةرورض ليصألا أ ا ريف «ليصألا ىلع أه ىلإ ةفاضإ قلألا

 عجري الف الإو «هرمأب ناك نإ اه ليصألا ىلع عجر ةيقابلا ةئام سمخلا ليفكلا ىدأ نإف
 وأ «كلذكف ليصألا ةءارب وأ اعيمج نائربيف اعيمج اًمقءارب حلصلا يف ركذي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا هذهو

 هلاح ىلع فلألاو ةئام سمح نع هدحو وه أربيف «ريغ ال ليفكلا أربي نأ طرش وأ «ن داءربي كلذكف ءيش طرتشي مل

 كلمف ةلدابم هنأل ؛فلألا لكب عجري ثيح رحآ سنج ىلع لاملا بر ليفكلا حلاص اذإ ام فالخب ءليصألا ىلع

 (حتف «ٰييع) .هيلع ام لكب عجريف ليصألا ةمذ يف ام
 ىلع ليفكلا عجر نالف نع هب تلفك يذلا لاملا نم يلإ تئرب :ليفكلل بلاطلا لاق اذإ يأ :بولطملا ىلع عجر

 نم اهؤادتبا نوكي ىلا ةءاربلا نأل ؛ءافيإلاب هنم رارقإ "تئرب" :هلوق نأل ؛ال الإو هرمأب لفك اذإ لاملاب هنع لوفكملا

 عج ري الف كنم ةتضبق 0 ىلإ تعفد :لاق هناك راضف «هنم ِءافيالاب الإ نوكت ال بلاطلا ىلإ اهؤاهتناو ليفكلا

 اي هزيل يوصل ىلع ايفكل ا عجريو «ليفكلا نم ءافيتساللاب هرارقإل ايدي بلاطلا

 نأل ؛ليصألا ىلع ليفكلا عجري ال "ىلإ" :لوقي نأ ريغ نم تئرب :ليفكلل بلاطلا لاق ول يأ :خ! تئرب يفو
 انككشو «ناك رمأ يأب ةءاربلا ا انقيتف ءادألاب ئرب هنأ لمتحيو «هئاربإب ئرب هنأ لمتحي زا "”تئرب" :هلوق

 ؛ "تقرب" ٤ عح ری : فس وي يآ دنع ۾ يادألا ىلع عرفتم هنأل ؛ع وجرلا هل تش الو كلاب ءادآلا تيب الف ءادألا ف

 بولطملا ردقي الو هيلإ ةءاربلا بسن هنأل ؛بولطملا نم اهئادتبا ةءاربب رقأ هنأل ؛ضبقلاب ءاربإلا الإ لمتحي ال هنأل

 = «عنص بلاطلا نم دحج وي م لإ و كلذب ًاويبق «لاملا نيب و هنيب ىلخيو هيدي نيب لاملا عضي ناب ءادأب الإ اربي نأ



 ةلافكلا ماكحأ AY ةلافكلا باتك

 دوقو دحب ةلافكلاو .ءطرشلاب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت لطبو ءال كتأربأ وأ

 "كتاربا" لوقا قف امو ءاذنه اذككف اعانتإ ضيقلاب هنم ارارقإ نركب لاخلا نم ليفكلا عرب :لاقو بنك ولاتخو.-
 «هنم طاقسإ "كتأربأ" :هلوق نأل ؛عامجإلاب عجري ال لاملا نم لح يف تنأ :هلوق يف اذكو «قافتالاب عحري الف

 دجو اذإ هنأ فرعلا نأل ؛نيلوقلا نيب دمحم قرفو ؛ءضبقلاب ةءاربلا نود ءاربإلاب ةءاربلا ف لمعتسي "لحلا" ظفلو

 (ةيلإ كلصلا بتكي ال هنأل ؛ءاربإلا دنع فرع الو ءارارقإ ةباتكلا تلعجف كص بلاطلا ىلع بتكي ءافيإلا

 (ةيافك «حتف ءئيع) .اذه يف ةلافكلاك ةلاوحلاو

 يل نيدلاب ليصألا ىلع ليفكلا عجري ال يأ :ال (ندعم) .نالف نع هب تلفك يذلا لاملا نم يأ :كتأربأ
 ىلع نيدلا نود ةبلاطملا ليفكلا ىلع اهيف تباثلا نأل ؛حصي :ليقو :ةءاربلا قيلعت لطبو (نيع) .نيتروصلا

 فاالخب طقسملاب متي طاقسإلا نأل ؛درلاب ليفكلا ءاربإ دتري ال اذهو ءقاتعلاو قالطلاك اا ناکف ؛حيحصلا

 فاالخب «درلاب دتريف بولطملا قح صلاح وه لب «طاقسإب سيل هنأل ؛درلاب دئري ثيح «ليفكلا نع ريخأتلا

 ؛فراعتم ريغ طرشلا ناك اذإ ام ىلع باتكلا ةياور "ةياردلا" يف لمحو «كيلمتلا نعم هيف نأل ؛نيدلا نع ءاربإلا

 (حتف) 1١٠١] /*# :قئاقحلا زمر] .بلاطلل عفن هيف نوكي ال نأ :هنم دارملاو

 ةءاربلا يف نأل ؛حصي ال هنإف ةلافكلا نم ءيرب تنأف ديز مدق اذإ :ليفكلل بلاطلا لاق نأب :طرشلاب ةلافكلا

 عفرلاب| :دوقو دحب ةلافكلاو (ييع) .طرشلاب قيلعتلا لبقي ال كيلمتلاو «نيدلا نع ءاربإلاك كيلمتلا نعم
 حصت امإ ةلافكلا نأل ؛صاصقلاو دحلاب ةلافكلا لطب يأ [(نيع) .ةلافكلا لطب يأ "ةءاربلا قيلعت" ىلع فطع

 نع نيدسفملا رجز اهتيعرش نم دوصقملا نأل ؛تابوقعلا يف ةباينلا يرجي الو هئافيإ يف ةباينلا يرجي نومضع
 دحلا سفنب لفك اذإ اذهو [44/5 :قئاقحلا نييبت] .ةدئافلا مدعل ؛ناجلا ريغ ىلع اهتماقإ نكمي الف داسفلا

 سفنلا ميلست نأل ؛هيلع هبجوم بيترت نكمأ هنأل ؛حص صاصقلاو دحلا هيلع نم سفنب لفك ولف «صاصقلاو

 (يعليز «حتف «ييع) .ةحصلا ققحتتو ليفكلا هب بلاطيف «بحاو امهيف

 مسقني نومضملا مث «ةنامأو ةنومضم :نيمسق ىلإ مسقنت امي ةلافكلا زاوج ىلإ ةبسنلاب نايعألا نأ ملعا :خإ عيبمو

 موس ىلع ضوبقملاو ادساف ًاعيب عيبلاك هسفنب نومضم وه ام ىلإو ؛نوهرملاو عيبملاك هريغل نومضم وه ام ىلإ
 نوكت نأ امإ اهلك ءايشألا هذمي ةلافكلاو «يراوعلاو «تاكرشلاو «تابراضملاو «عئادولاك يه ةنامألاو ءارشلا

 نوكي اميف حصتو «ريغلاب انوعضم وأ ةا كوكي اميق ةلاقكلا حصت مل اقاوذب تناك نإف ءاهميلستب وأ اهتاوذب

 ضبقلا ليق هنأل ؛حيحصلا عيبلا يف عئابلا دي يف عيبم. ةلافكلا لطب اذه ىلعف «يعفاشلل ًافالخ اندنع هسفنب انومضم

 - «نمثلا وهو هريغب نومضم نيع هنأل ؛هلدب يلعف عيبملا كله نإ يرتشملل ليفكلا لوقي نأب «هسفنب نومضم< سيل



 ةلافكلا ماكحأ “A ةلافكلا با

 لمحو ادساف اعيبمو «ءارشلا حوس ىلع اضوبقمو ءابوصغمو ام ول ھو ,ةنامأو

 لا نع ةلافكلا ي

 2 قا NANE د NE ا هوم هك قت يل واح ع اس سس هوجو cao م :ةرجاتسم ةنيعم ةباد

 ميلستلا نأل ؛نكمم هنأل ؛حيحصلا يف زاج عيبملا ميلستب لكن اذإو «عيبملا سفنب ةلافكلا عيبملاب ةلافكلاب دارملاو -

 دي ىف نهرملل وأ نهارلل ةتمض ءاوس نوهرمت ةلافكلا حصت ال اذكو ةلافكلا قع ققحتيف ليصألا ىلع بجاو

 نامضلا باا نكمي الف كله اذإ نيدلا طقسي هنإف نيدلا وهو «هريغب لب ةسفنب ةيلع لومضم ريغ هنأل ؛نهرملا

 ةنومضع. تسيل اهنأل ؛اهميلستب الو ءاهنيعب ال ةنامأب حصت ال اذكو ليصألا ىلع بحاوب وه سيلو «ليفكلا ىلع

 (ةيانع «حتف ؛ٰييع) .ميلستلا ال بلطلا دنع عنملا مدع اهيف بجاولا نإف ءاهمیلست الو اهنيع ال ايضا ىلع

 (ئييع ءط) .رحأتسملاو ةكرشلاو ةبراضملا لامو راعتسملاو ةعيدولاك ا يأ :ةنامأو

 ىععم ققحتيف يرتشملا ىلع حيحص نيد هنأل ؛عيبملا نمت هب لوفكملا ناك ول لفكتلا زاج ي أ :انمث ول حصو

 ناك اذإ لفكتلا زوج اذكو. ءليصألل ايت كلا هلي ةع ارجع ايه ا نيك أو ةلافكلا

 هيلع نومضم هال ؛ءارشل ١ ةف ىلع اقرت تاكا[ اذكر ةسفنب ةبلغ توست: هال اا وصقم .هن.:لوقكألا

 اذإ اميف اذك و «ليفكلا ىلع هباجيإ نكمأف «هماقم موقت ةميقلا ذإ ؛هيلع نامضلا بجي هدنع كله اذإ نح «ةميقلاب

 هتميق هيلع بجي هدنع كله اذإ ىح هسفنب هيلع نومضم دسافلا عيبلا يف ضوبقملا نأل ؛ادساف اعيب عيبملا ناك

 هله نأ ؛علخلا لدو رهملا اهنمو «دمعلا مد نع حلصلا . لدبي نايعألا نم هب ةلافكلا حصت ال امو i نقلا لود

 ؛ابوصغم هب لوفكملا ناك اذإ ةلافكلا حصي اذك و يأ :ابوصغمو (حتف «ئييع) .نيعلا كالم لطبت ال ءايشألا

 أل ؛ءارشلا بلط ىلع ًاضوبقم هب لوفكملا ناك اذإ انكو يأ :اضوبقمو (نييع وعيع) .هنيعب هيلع نومضم هنأل

 كا عيبلا يف ضوبقملا نأ اک اطيب اس لوفكملا ناك اذإ اذكو يأ :اعيبهو (ني بيع .هيلع نومضم

 لمحب ةلافكلا حصت ال يأ [(نيع) .اهنيعب ةباد لمحب ةلافكلا لظبو يأ "دحب" :هلوق ىلع فطع رجلاب] :ةّباد لمحو

 تناك اذإو ءاهكاله ريدقتب اهيلإ لمحلا نع زجاع هنأل ؛ةنيعملا ةبادلا ىلع لمحلا نع زجاع ليفكلا نأل ؛ةنيعم ةباد

 ميلستب لفكت ولو «هيلع قحتسملا وه لمحلاو عءاش ةباد يأ ىلع هلمحتي نأب كلذ ىلع رداق هنأل ؛ زوجي ةنيعم ريغ

 قلخ يل ل ايفكلا ةردق مدعل ؛نيعم دبع ةمدخب ةلافكلا | زوحج ال اذكو «هيلع ةردقلل زاج ةنيعم تناك اذإ اميف ةبادلا

 هل لفك و ءةبادلا الو دبعلا ضبقي مو , ةرحألا لجع 1 جغ وا ادبغ أ ةباد راکت علو + ”طوسبملا" 7 .هک ااه ريدعت

 هيف يرحب امم وهو ليصألا ىلع قحتسم ميلستلا ۴ چ ماد ام دح ۇي ليفكلا نإف ءهيلإ هعفدي يح كلذب ليفك

 نم ليضألا جرحو تحخسفنا ةراجإلا نأل ؛ءيش ليفكلا ىلع هل نكي م رحأتسملا كلم نإف هب ةلافكلا حصتف ةباينلا

 (حتف) ١١7/7[ :قئاقحلا زمر] .ةرجألاب لفك ام ليقكلاو ءةرحألا در هيلع اغإو «نيعلا ميلستب ابلاطم نوكي نأ

 (ييع) ..زوجي ال هنإف لمحلاب لحر لفكف اهيلع لمحلل لحر اهرحأتسا نأب :ةرجأتسم



 ةلافكلا ماكحأ مره ةلافكلا باتك

 هال نا نب

 لفكت نأ الإ دقعلا سلجم ىف اطل لوبق 2 «ةمدحخلل رجؤتسا دبع ةمدخو
 نيفرطلا دنع ر ین لوفكملا وه هو

 252011111208 او لك دلل ا .سلفم تّيم نعو هنع ضيرملا ثراو

 اشي ةلافكلا تلطب ۾ يأ

 .هك اله ريدقت ىلع هيلع ةردقلا مدعل :ةمدخلل (ئيع بيع) .نيعم دبع ةمدخن اضيأ ةلافكلا لطبو يأ :ةمدخو

 قح يف فرصت هنأل ؛نيفرطلا دنع [(ئيع) .خلإ لوبق الب اهيعونب ةلافكلا تلطبو يأ ] :لإ لوبق البو (نيع)

 هب لوفكملا روضح طرتشي مل هنأل ؛ةمزال ةزئاج يه :فسوي وبأ لاقو «هئاضرو هلوبقب الإ حصي الف ءهل لوفكملا

 لاملاو سفنلاب ةلافكلا يف فالخلاو «ةثالثلا تلاق هبو ءهل لوفكملا روضح طرتشي الف «هنع لوقكملا روضخ الو

 .زاج زاحأف سلحملا نم مايقلا دعب ربخلا هغلب نإ لب ءسلحملا ف طرتشي ال هنكل لوبقلا طرتشي هدنع ايق اوس

 (حتف) ٤/۲ ٠١[ :قئاقحلا زمر]
 ةبيغ عم هب لفكتف «يئامرغل نيدلا نم يلع امم يع لفكت : هثراول ضيرملا لوقي نأ :هتروص :لفكت نأ الإ

 ءحصي مل مهتبيغ يف ءامرغلل هيلع ام نمض نأب ثراولا عربت ول هنأل ؛"نيع لفكت"ب انديقو ءاناسحتما اج ءال

 هذه نأ :ناسحتسالا هحو «هلوبقب الإ نامضلا متي الو «بئاغ باطلا نأل ؛امهوق ىلع هابأي سايقلا ناك نإو

 ةحص عنمت ال ةلاهجلا نأل ؛هؤامرغو نيدلا ضيرملا مسي مل نإو حصي اذهلو هنيد اوضقي نأب هتثرول هنم ةيصو

 رظنلا هب دصق ضيرملا نأل ؛زوجي ليق «هنيد يبحألا لفكف لفكت :يبجأل لاق ول هنأل ؛ثراولاب ديق امنإو ءةيصولا

 نودي هنيدب بلاطم ريغ يببحألا نأل ؟زوج ال :ليقو (ةتك رت ىف عج ري هرمأب هنيد ىضق اذإ ىبحألاو «هسفنل

 (حتف «ييع) .هجوأ ةحصلاو «ءاوس حيحصلاو هقح يف ضيرملا ناكف «مارتلا

 (ٰییع «ط) ETE هنإف مهوبق مدعو مهتبيغ عم هئامرغل نيدلا نم هيلع امه ضيرملا نع يأ :هنع ضيرم ا

 ءزوحت :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةلافكلا حصت ال هنع لحجر لفكتف اسلفم نويدملا تام اذإ يأ :سلفم تيم نعو

 نم لحجر ةزانجج يأ" اةتلع هنأ يورو «ةثالثلا تلاق هبو ؛هطوقس بحوي ال ثوملا نأل ؛قباس نيدب ةلافك هنأل

 اي يلع امه" :ةداتق وبأ لاقف «ةالصلا نم عنتماف «نارانيد وأ نارد !معت :اولاقف ؟"نيد هيلع له" لاسف راضنألا

 ."هيلع ىلصف هللا لوسر
 تيملا نم روصتي ال ءادألاو هؤادأ يأ نيدلا هيلع بجو :لاقي ؛لعفلا وه نيدلا نأل ؛طقاس نيدب لقك هنأ :هلو

 ؛ايندلا ماكحأ قح يف نيدلا مايق يضتقت ةلافكلا ةحصو «ايندلا ماكحأ قح يف الوأ لام هل ناك ءاوس ءطقسف

 هنأل ؛لام مكحلا يف هنأ الإ مودعملا ىلإ دوجوملا مضي ال ذإ ؛ةمذلا ىلإ ةمذلا مض وهو «ةلافكلا نعم قيقحت حصيل

 دمتعي ال عربتلاو ءافيتسالا وهو دوصقملا تافف ليفكلاو لاملا نم هفلخبو هسفنب ءادألا نع زجع دقو هيلإ لؤي

 (حتف «ئييع) .ةرخآلا يف " هنأل ؛نيدلا مايق

 هعابف ءيش عيبب الحر لحجر لكو اذإ :هتروص [(ييع) .نمثلاب ليكو لا ةلافك تلطبو يأ ] :لكوملل نمشلاب

 - ةثالثلا دنعو «هسفنل انماض ريصيف ليكو لل ضبقلا قح نأل ؛ةلافكلا زي مل يرتشملا نع لكو ملل لفك مث «ليكو لا



 ةلافكلا ماكحأ ۳۸٦ ةلافكلا باتك

 .ةباتكلا لاو :صالخلاو ةدهعلابو .ةقفص دبع عيب اذإ كيرشللو

E’ ۽ 

 براضملا ناك اإ ؟لاملا بر. لخأل نیلا ةلافكلا حصت ال يأ "لاملا برو" :هلوق .ةلافكلا هذه حصت =

  ضبعي براضملا نأ : حصي ا هنإف :ىرتشملا نع هاب حاتم نمشب لاملا يعول براضنم نمص :ةنروص ااف

 .ةلافكلا حصن الف هسفنل انهاض نوكيف (هلزعب و املا بر تاو ةبراضملا لطبت 3 ادش و (عيبلا ف ةلاضألا ةه

 (حتف) ٤/۲ ١١[ :قئاقحلا زمر]

 اكرتشم ادبع نالحر عاب اذإ يأ [(ط) .رحآلا كيرشلل نمثلاب كيرشلا ةلافك لطبتو يأ ] :كيرشللو
 ؛هسفنل TT روج الا نشا نه هبيصن هکیرشل يعبد ةميظاو ةدحاو ةقفص لعب نم امهنيب

 لبق ن دلا ةفيسقا ىلا ئدؤي هنألو ھت هيف ةكئرش رشلو الا نمثلا ف قرشا ةيواؤي عرش | نم ام هنأل

 اھل امه لحأ سی رفق كقعب ةهتصح امهنم اک عاب ىأ نتففص هعاب اذا اه ال زوج يأ او ضضقلا
 ١ اا 1 ا 2 8 0 E ږي ائ د

 (حتف) ١٠١[ 5/7 :قئاقحلا زهر] .ةكرش الف

 لحجر يرتشملل نمضيف الثم لحجر نم ادبع يرتشي نأ :اقروصو «ةدهعلاب ةلافكلا حصت الو يأ :ةدهعلابو
 ىلع عقي كرتشم مسا ةدهعلا نأل ؛ةلاهجلل ةلافكلا هذه زوجت الف ؟يه ام انيبي مو كلذ نع اتكسو «ةدهعلاب

 ؛كنقعلا ق وقح ىلع قلطيو «دحأ ۾ دهعلاو دقعلاو ؛ديقعلا نه ذوحأم هنأ ؛دقعلا ىلع قلطيو عدقلا كلصلا

 طرشلا رايح يأ مايأ ةن ان قيقرلا هدهع ربخلا يف رال ةا رايح ىلع و كل ركلا جيو «دقعلا تاو نم األ

 (حتف) ٠١[ 5/7 :قئاقحلا زمر] .ةلاهجلل نامضلا لطبف «نايبلا لبق اه لمعلا رذعتف «هيف

 ةلافكلا حصن الو ىأ |(ط) , كن هزجعل ؛ قاقحتسالا دنع عملا متيلختب ةلافكلا تلطنبو عا | :ضصالخلاو
 ! - د ا اذ 5 ا -

 دق لإ عيبملا صيلختب ةأرسف امهف ؛صالخلا رييسقت ىلع بم فالخلا ۾ ڙو :الاقو ع: ةقينح يبأ ا صاالخلاب

 (حتف) ٠٠١/۲] :قئاقحلا زمر] .زخي مل نإ نمثلا ذرو عيبلا قحتسملا زاحأ نإ عيبملا ت ع جف : هد ]1 ١ N عكا د ي 0 ۳ 8

 ةزريجعتب ظوقسلا رش ىلع ةن ؛احيحص انبد هنوك مدعل ةباتكلا tk ةلافكلا حصن ال يأ :ةياتكلا لامو

 قتعلا لدب نأل ؛ةباتكلاب ديقو ءحصي :لاق هنأ دمحأ نع ةذاش ةياور يف الإ ليفكلا ىلع هتابثإ نكمي الف «هسفن

 لج رل نيد باقا ىلع ناك ادا اذكو ؛قانتلا اا يد وي اش «ةيرحلا دعب هيلع بجو نيد هاذي ؟ كب ةلاضكلا زوج

 (حتف ءئييع) .زوجي ناسنإ هب لفكف



 ةقرفتملا لئاسملا AV ةلافكلا باتك

 لصف
 حبر امو «هنم راسب بلاط ليفكلا يعم هنآ لبق ليقكلا يراطلا ىلمعا ولو

 لالا نم نمض ام ن ويدملا 5

 نإف ليفكلا نم هنع لوفكملا يأ ] :هنم درتسي ال (نيع) .بابلا اذه سدح نم ةقرفتملا لئاسملا نايب يق :لصف

 نيعتي ال ات نمض ام ليفكلا نم هنع لوفكملا ىطعأ اذإ ئعي [(ط) ا ورتم یکایک و 3

 قلعت هنأل ؛هاطعأ ام ليفكلا نم هنع لوفكما درتسي ال هنيد ليفكلا يضق ةر نأ لبق ةظنحلاك | نيعتي امث وأ مهاردلاك

 ىلإ اهعفدو ةاكزلا لجع نمك قا لامتحالا اذه ماد ام درتسي الف «نيدلا هئاضق لامتحا ىلع ضباقلا قح هب

 نأ هل نيدلا بلاطلا رحأ نإف «ليفكلا وأ ليصألا نع بلاطلا هرحؤي مل اذإ ام ديقم دادرتسالا مدعو «يعاسلا

 ريصي ال بلاطلا ىلإ هعفداو لاملا اذه ذخ :ليفكلل لاق نأب ةلاسرلا هجو ىلع ليصألا ءاطعإ ناك اذإو «هدرتسي

 ىح ىدؤملاب قلعت هنأل ؛ليفكلا نم هدرتسي نأ ليضألل نوكي ال نكلو هدي يف ةنامأ لب ؛ليفكلل اكلم ىدؤملا

 (حتف ؛ئيع) .هنيد ضقي ١ ام هنم کی لاق .هلاطبإ ديري دادرتسالاب بولطملاو «بلاطلا

 حبر ام ليفكلل باط عي [(نيع) .نيدلا يطعي نأ لبق بولطملا نم هضبق يذلا لاملا نم] :ليفكلا حبر امو

 قدصتي الو هكلم لدب حبرلا ناكف ضبقلاب هكلم هنأل ؛بلاطلل وه يطعي نأ لبق بولطملا نم هضبق يذلا لاملا يف

 ؛ةفينح يبأ دنع نيدلا ليصألا ىضق اذإ ثبح عون ليفكلل لصاحلا حبرلا يف هنأ الإ ليصألا وأ وه نيدلا ىضق ءاوس هب

 هجو ىلع هضبق اذإ اذه «عامجإلاب هيف ثبح الف ليفكلا ىضق نإو «مهاردلاك نيعتي ال اميف كلملا عم رهظي ال هنكل

 يف فالخلا لصأو «فسوي يبأل فالح امهلوق ىلع حبرلا هل بيطي ال ةلاسرلا هجو ىلع هضبق نإو «نيدلا ءاضتقا

 (حتف) ١٠١[ 5/7 :قئاقحلا زمر | .ةبوصغملا مهاردلاب حبرلا

 نأ ؛نيدلا ليصألا ىضق ة اذا اذهو نعي ام ضوبقملا ناك ول ليصألا ىلع حبرلا در بحتسا 1 :ةذر بدنو

 هل بيظي :الاقو «هب قدصتي هنأ :هنعو «ةفينح ىبأ لوق وهو هقح هيلإ لصو هيلإ هدر اذإف ليصألا قحل ثبخلا

 «نيعتي اميف كلملا عم نكمت ثبخلا نأ :هلو هل ملسيف هكلم ف حبرو ضبقلاب هكلم هنأل ؛هنع ةياور وهو «حبرلا

 ناك نإو «هل بيطي ا ريق ليصألا ناك نإ مث ؛ليصألا ىلع هدري :ةياور يقو «ءارقفلا ىلع ةياور يف هب قدصتيف

 ةلاسرلا هجو ىلع هاطعأ نإو «هنيدل ءاضقلا هجو ىلع هاطعأ اذإ اذه «هل بيطي نأ هبشألاو «ناتياور هيفف ًاينغ

 (حتف) ١٠١[ 5/7 :قئاقحلا اويل الزا نيعتي امم عوفدملا ناك ءاوس ؛هكلمب ال هنأل ؛قافتالاب حبرلا هل بيطي ال

 م (ييع) .نيدلا ليصألا ىضق اذإ اذهو «ريعشلاو ةطنحلاك :نيعتي (نيع) .هنم ذخآ يذلا ناك ول يأ :ائيش ول



 ةقرفتملا لئاسملا “۸۸ ةلافكلا باتك

 9 هيلع حبرلاو ؛ليفكلل ءارشلاف .لعفف ارج هيلع ناعتب نأ ةليفك رمأ ولو
 ليصألا ىلع ليصاألا يأ

 يعدملا نهربف «بولطملا باغف «هيلع هل يضق اع وأ هيلع هل باذ اع لحجر نع لفك
 ةليبلا يعدملا ماقأ كلي كوفجملا وش و لجرلا جبع 5-5 اا فأ 7 لجر .: نع لق ل اجر ١ ىلع

 e SO MOR OES SOG .لبقت مل فل بولطملا ىلع هل نأ ليفكلا ىلع
 رد فلا 5 تبئاغلا

 وهو ةئيسن اًئيش ى رتشا لج رلا نيعأ و قلسلا نيعلا ربك يحبو ايلا جب يرش يا en نيعتي نأ

 لعق تینا هي ترسخ وا «كنم عئابلا حبر امف «هعب مث «عاونألا نه ة ريع ا سانلا نم يلرتشا :هل لوقي نأ

 رجاتلا هعيبيف ءابرلا نم فاخي نكلو حبرلا رحاتلا هنم بلطيو «ضرقلا هنم بلطيف رحات ىلإ وه يتأي نأ :هتروصو
 ون كل

 عئابلل ةيلغ بكت ۾ «ةرشع هل لصحيف عه رشعب قوسلا ق وش كعيي 3 ةئييسن رشع ةسم "الاثم هرشع ي واسي اب ون

 ذحخأيف «رشع ةسمخب ةرشع يواسي ابوث هنم ضرقملا عيبي 2 اعر رضع دج ةف رعي لااا ىلإ تاغ مع

 اطيق رشع ةسمخح هيلع ىقبتف «بوثلا نم اشا ىلع وا يلا مهاردلا

 رجاتلا هجر يذلا حبرلاو «دقاعلا هنأل ؛ليفكلل نوكي ذئنيح ءارشلاف ليصألا هرمأ ام بسح ليفكلا يأ :لعفف

 طز رسک امل انماض لو كب نأ اما شكلا تأل ؛كلذ نم ع یس رمآلا ىلع مزلي الو ؛ليفكلا ىلع مزلي

 لإ ارظن ءارشلاب ايكو نوكي انا اهر «نومصسم الإ فوقك ل تامسلا آل رر آل فارسخلا» فامضلاو 6 "يلع
 1 ليفكلا وهو دقاعلل ىرتشملا ناك ةلاك ولاو ةلاقكلا تدسف اذإو هنو ريرحلا ةلاهجل اضيأ زوج الف «هب رمألا

 عيب األ : ليقو «لقلسلا نم هيف امل ؛ةنيع ىمسي عيبلا نم عو ونلا اذهو هيلع نوكي نيدلا ىلع ةدايزلا يأ حبرلاو

 .عاب امم لقأب عاب ام ءارش يه :ليقو «حبرلاب نيعلا

 انف ؛ةنيعلاو دإ :ليق قف يح «هوركم وهو «نيعلا ىلإ نيدلا نع ضارعإلا نم اهيف امل ةنيع عيبلا اذه ىمسي :ليقو

 ءابرلا ةلكآ هعرتخا ءاعرش مومذم عونلا اذهو «سفنلا حشل ةعواطم ضارقإلا ةربم نع ضارعإلا نم هيف امل ؛ةنيعل
 رقبلا بانذأ عابتاب دارملاو "مك ودع مكيلع رهظو ءمتلذ ءرقبلا بانذأ متغبتاو «نيعلاب منعيابت اذإ" :لتلع لاقو

 (حتنف ؛نييع) .ةيلع اودمح و ةباحصلا نم ريثك هلعف هزل ؛ه رکی ال فس وي ۳ لاقو ء«ةعاررلا

 (حتف ء«ط) .ليفكلا وه دقاعلا نأل ؛ءيش رمآلا مزلي الو ليفكلا ىلع رحاتلا هحبر يذلا حبرلا يأ :حبرلاو
 ىلع هل لوفكملل بحو امتي لحر نع لفك نم يأ :لبقت مل (ئيع) .نالفل بجوو رهظ يذلاب يأ :باذ اع

 فلأ هنع لوفكملا ىلع يل نأ ليفكلا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأو «هنع لوفكملا باغف «هيلع هل يضق وأ هنع لوفكملا

 نإو «لابقتسالا يضقو باذ"ب دارملاو «هيلع ىضقيف «هنع لوفكملا رضخي يح ليفكلا ىلع هتنيب لبقت مل «مهرد

 ؛دجوي مل كلذو ناك ببسائأب وأ ؛ءاضقلاب لبقتسملا ف بخ الام لفك هنأ :لوبقلا مدع هجوو «نييضام اناك

 ضقت لا لقكت اإ هنأل ءانع امص خلقي ال ليفكلاو يصح ةع يضع ل ذإ زو آل بتاعلا ىلع ءاضفلاف

 = ةلافكلا دعب بولطملا تمدق نإ :بلاطلا لاق ولو ءليفكلا ىلع ائيش ةنيبلا هذه بجوي ملف «ةلافكلا دعب هب



 ةقرفتملا لئاسملا A۸۹4" ةلافكلا باتك

 الب ولو ءامهيلع هب يضق «هرمأب هنع يفك اذه نأو اذك ديز ىلع هل نأ نهرب ولو
 ليفكلاو بولطملا لاملاب يا بئاغلا :ديز . ن يآ لاملا نم ام رد ي أ بئاغلا

 a PE 16 N ie RA & eS :ميلستا كردلاب هتلاقكو :طقف ليفكلا ىلع ىض هرفأ

 ىرعذلا تحص .«كلذي ًاليفك ترصف هيلع كلذب يل ىضقو «مهرد فلأب هيلع ةنيبلا تمقأو ءىضاقلا نالف لإ -
 (حتف «نيع) .فلأب بئاغلاو ليفكلا ىلع ىضاقلا ىضق «كلذب هيلع ةنيبلا بلاطلا ماقأف «ليفكلا ركنأ ول نح

 (ئيع ١ .يضاقلا دنع ةرضحأ يذلا : اذه نأو (ئيع) .لحر ىلع يضاقلا دنع ةنيب لحجر م ماقا يأ :نهرب ولو

 اذهو الاس اذك بئاغلا ديد ىلع يل نأب لحر ىلع يضاقلا دنع ةنيب عدم لحجر ماقأ يأ :امهيلع هب يضق

 انه هب لوفكملا نأل ؛بئاغلاو رضاحلا ىلع لاملاب ىضقي بئاغ وهو «هرمأب ديز نع ليفك هترضحأ يذلا لحرلا

 اهئانتبال ؛ةنيبلا تلبقو «تحصف «ةقلطم يعدملا ىوعدو ءهب ىضقي وأ «هب اينظقم هنوكب فيصوتلا نع قلطم لام

 اهقباطت ملف ءةلافكلا دعب هبوجو نوكب ديقم لام كانه هب لوفكملا نإف ؛رم ام فالخب «ىوعدلا ةحص ىلع
 ؟هرمأب ةلافكلا تناك اذإ 4 ىضقي فيكف زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا :تلق نإف .ةنيبلا الو «ىوعدلا

 دبع ىعدا اذإ امك بئاغلا ىلع ءاضقلا زوجي «بئاغلا ىلع هتابثإب الإ رضاحلا ىلع هقح ىلإ يعدملا لصوتي مم اذإ :تلق

 اذإ نح هالوم نع امصخ رضاحلا ناك «قاتعإلاو ءارشلا رضاحلا ركنأف هقتعأ مث «بئاغلا هالوم نم هارتشا رضاحلا نأ

 ىلع نيدلا تابثإ ةليح هذه «دبعلا يعدي نأ هل. سيل لوما رضح اذإ قم «بئاغلا ىلع فت قحلاو:عارشلا كيعلا تأ

 بلاطلا ميقيف نيدلا ركنيو ةلافكلاب لجرلا رقيف ةلافكلا هذه لثم هيلع يعديو ل اجر عم عضاوتي بلاطلا نإف بئاغلا

 (حتف «ييع) .بئاغلا ىلع لاملا ىقبيف ليفكلا ئربي مث ليصألاو ليفكلا ىلع هب ىضقيف نيدلا ىلع ةنيبل
 فلتحاو «ةصاخ ليفكلا ىلع لاملب ىضق «بئاغلا رمأ الب هنع ليفك هنأ نهرب ولو يأ :لإ هرمأ الب ولو
 عوجر ال ذإ ؛ضحم عربت رمألا ريغبو ءاهتنا ةضواعمو «ءادتبا عربت رمألاب ةلافكلا نأل ؛همدعو رمألاب باوجلا

 رمأ نألو «ةضواعم نوكي ال الإو «بئاغلا ىلع ءاضقلا يدعت هترورض نمف ء«رمألاب ةلافكلا ىعدا اذإف «هيف

 نم سيلف هرمآ ريغب ةلاقكلا تناك اذإو ؛ةرورض هيلع ايضقم ريضيف «لاملاب ةنم رارقإ ةلافكلاب ليفكلا ليضألا

 يو «ةريغ ىلإ ىدعتي اللغ ؛ليفكلا معز فا نيدلا عايق دمتعت اهتحص نأل ؛بئاغلا ىلإ يدعتلا اهتحض ةرورض

 ملظي الف معز يف ملظ دقف «ركنأ امل هنأل ؛عحري ال :رفز لاقو ءرمآلا ىلع ىدأ امب ليفكلا عحري رمألاب ةلافكلا

 (ةيافك) .همعز يف ام لطبف اعرق ام اقا ا

 لجر ةلافك و يأ | :ل! هتلافك و (ييع ءط) .بولطملا ىلع ليفكلا عحري الف بئاغلا ىلع يضقي ال يعي :طقف

 ةعفشلا اهيف ىعدا وأ ءفكلم نادلا نأ كلذ.دعب ىعدا ول يح | (ئيع) .الغم اراد هل عاب اذإ عئابلا نع يرتشمللا

 دعب هاوعد حصت الف «عيبلا تقو هل كلام عئابلا نأب رارقإ ةلافكلا ىلع همادقإ نأل ؛هاوعد عمست ال ؛ةراحإلا وأ

 قاقحتسا دنع نمثلا نامض :ءارلا ا كيرحتلاب وه :كردلاب (حتف «ٰييع) .عيبلا مازلإ دوصقملا نأل ؛كلذ

 (يع طر .كلذ دعب هيف هاوعد عمست اف عيبملا يف هل قح ال هنأ هة رارقإ ئأ :ميلست (حتف ؛ئيع) .عيبملا



 ةقرفتملا لئاسملا ۳۹. ةلافكلا باتك

 .هتمسق وا هبئاون نمض وأ هب نهر وا «هجارح رخآ نع نمض نمو ال همتخو هتداهشو

 كلذ دعب دهاشلا ىعدا مث كصلا كلذ ىلع متحو ءارشلا كص ىلع ةتداهش بتك ول يأ :ال همتخو 3-6

 كی اف اهيف سيل هسا ةداهشلا نأ ؛عئابلل كلملا ا | رارقإ N متخلاو ةداهشلا نوک *اف ها وعد حصت هل رادلا ن

 عيبلا ق رظنيل وأ «ةعقا ىلا طظفحيل ةداهشلا بتك هلعل ۾ «كلاملا ريغ نم دح وي عيبلا ذا «كلملاب عئابلل رارفإ هنأ ا
 ان“ هو

 هتداهشب ىضقو ؛عيبلاب مك احلا دنع دهش اذإ الا هذافن ىلع لدي ام اهيف سیلو «هز اجأآ ةحلضف هيف ار ر اذإ يح
 عر

1 
ê اوناك مهفإف «مهداع رابتعا ىلع عقو "همتحو" :هلوقو .كلذ دعب هاوعد عمست ال يح اميل اک شقي مو 

 وأ اهو كضلا نكي نأ نیب قلتي ال مكحلاو «ريوزتلاو رييغتلا نم افوح كلضلا ىلع مهئامسأ ةباتك دعب هنومتخي

 [ ۰۷/۴ ةنقئاقتللا زمر] .عوتم ريغ
 وأ ءنيم دهشم عيبلا ىرج بتك وأ ءءارشلاو عيبلا نالق دهش بنتك اذإ ام ىلع لومحم باتكلا باوج نأ ملعا مث

 اذك ناللف عاب بنك ناب هداَقَنَو عيبلا ةحبض بجوي ام ةداهشلا ف يبنتك اذإ اما «يدنع ءارشلاو عيبلاب رقت ينك

 هنم رارقإ ناسنإ ىلع هب ةداهشلا نأآل ؛ها وعد حصت هاف كلذ ىلع هتداهش بنتك هک و اذفان اتاب اع عاب وأ هكلع وهو

 (حتف) .يضاقلا دنع دهش / امك تاياورلا قافتاب عيبلا داقنب

 هاري ام ىلع لام يف ةنس لك مامإلا فظوي نأب ةمذلا يف بجي يذلا وهو «فظوملا جارخلا جارخلاب دارملا :نمض نمو

 ؛نيدلا نعم يف نكي ملف «ةمذلا يف بحاو ريغ هنأل ؛ضرألا ةلغ نم مامإلا همسقي يذلا وهو :ةمساقملا جارح ال
 هنأل ؛هب نهرلا حضو «فظوملا فالخب «حيحص ريغ ةعساقملا جارخب نهرلا ذإ ؛"هب نهر وأ" :هلوق ءفظوملا ةدارإ ةنيرقو

 نيد هنأل ؛فظوملا جارخلاب نامضلا حصي امنإو «هيف ةلافكلا زوحت عضوم لك يف زوجيف «قثوتلا عماجب ةلافكلاك

 حصي ال هنإف ؛ةاكزلاب نامضلا فالخب ءنويدلا رئاسك هنامض راصف ؛ سبي و دبعلا هب بلاظي دبعلا ىلع اقح نومضم

 ظفحلا ةعفنم نع لدب جارخلاو عهتك رت نه هتوم دعب ىد وي ال اذهو « لعف درخب اهنأل اچ ا از ھالا ل اومألا ف

 (حتف «ئييع) انيق نوكت الف عةدابع يه لی یا ءيش نع الاداب ةاك رلا سيلو اني ن وكيف «ةيامحلا و

 امي دارملاو «رحخألا بئاون يأ [(صلحختسم «ييع) .ناسنإلا بيصت لا ةلزانلا يهو ةبئان عمج ]| :هبئاون نمض وأ

 .ىراسألا ءادفو شيجلا زيهجتل فظوملا لاملاو «كرتشملا رهنلا يركو سارحلا ةرحأك قحب ناسنإلا بيصت ام
 وه فنصملا دارم ناك نإف «قح ريغب ةملظلا هذخأي اننامز يف ىلا تايابحلاك قحب سيل ام بئاونلاب ديرأ :ليقو

 زوجي ال :ليقف «خياشملا فالتحا هيفف يناثلا هدارم ناك نإو ءنومضم بحاو هنأل ؛فالح الب ةلافكلا تزاح لوألا

 اأ :امب ةلافكلا مدع هحوو ءاهقوف لب نويدلا رئاس لثم ةبلاطملا يف اهنأل ؛ىوتفلا هيلعو زوجي :ليقو ءامي ةلافكلا

 (ةياقن «حتف «ئييع).هيلع ءيش الو ءاعرش ليضألا ىلع امي ةيلاطملا مازتلال تعرش

 يه ةمسقلا نآل ؟تئاوتلا نم دحاولا باضأ ام يز [(يع) .ةبئانلا نم ةبيصن هنع نمض وأ يآ ] :هخفسق وأ

 = مامإلا هفظوي اغإو «بتارب تسيل بئاونلاو هًابتار نوكي ام ةمسقلا نأ ريغ اهنيعب بئاونلا يه :ليقو «بيصنلا



 ةقرفتملا لئاسملا سو ةلافكلا باتك

 ةلاح يه :لاقف ءرهش ىلإ ةئام نالف نع كل تنمض رحال .لاق نيمو .حص
 لخز ركناف ا ةلجؤم مهرد

 ليغ ١ ؛تقحتساف ,كردلاب لخر د هل لفكو «ةمأ ىرتشا نمو ,نماضلل لوقلاف

 .غئايلا ىلع نمنللاب هل ىتاي قدح ليفكلا يرل
 كردلا نامضب

 «هبحاص نيبو هئيب ةمسقلا نم کیا ا عنتكي نأ اطات :ليقو «ءيش لالا تيب ف نكي م اذإ ةجاحلا دنع =

 نعم هنأل ؛مسا ةمسقلاو «هبحاص مسق نيكيرشلا دحأ عنتما مث ءامستقا اذإ اهانعم :ليقو «ةبجاو اهنأل ؛اهب ناسنإ نمضيف

 يعم وأ مسا ًاضيأ يهو ءةفظوملا ةبئانلا نيعمب وأ (18:رمقلا) 4ده ةَّمْسق َءاَمْلا نأ مهول :ىلاعت هلوق يف امك بيصنلا

 ١١[ 8/7 :قئاقحلا زمر] .نومضم ريغ لعفلا ا ردصم ةمسقلا نأ دري الف مسا اضيأ يهو ماسقلا ةرحأ

 (ييع) .نمض نمو :هلوق باوج وهو «نهرلا اذهو نامضلا اذه يأ : ا

 س ءط) .ةياورلا رهاظ يف رقملا وهوإ :نماضلل لوقلاف (ئيع) .نكلو تقدص :هل رقملا وهو رحآلا :لاقف
 اوقلاف ءركنم وهو «لاحلا يق ةبلاطملا هيلع يعدي هل رقملاو ؛رهشلا دعب ةبلاطملا تح توبثب هل رقأ هنأل ؛رقملا وهو
 لوق هيف لوقلا قوكي تبع لحألا يف هبذكو «نيدلا يق هل رقملا هقدصف ءلجؤملا نيدلاب رقأ اذإ ام فالخب «هلوق

 لوقلا :يعفاشلا دنعو «ةنيب الب هلوق لبقي الف ءلجألا وهو «هسفنل اقح ىعدا مث «نيدب رقأ رقملا نأل ؛هل رقملا

 رقأ اذإف ءلجؤمو لاح :ناعون نيدلا نألو ؛رقملل لوقلا فاصوألا يقو ءامهيف فصو لحألا نأل ؛امهيف رقملل

 ضراع نيدلا يف لحألا نأل ؛رابتعالا داسفب بيحأو «ةلافكلاب ارابتعا هلوق لوقلاف نيعونلا دحأب رقأ دقف لحؤملاب

 هل رقملل لوقلا :فسوي نب ميهاربإو فسوي وبأ لاقو «ضراوعلا ركني نمل لوقلا ناكف طرشب الإ تبثي ال نح

 بيجأ امي بيجأو «نيدلاب رارقإلاب ارابتعا ةجحب الإ قدصي الف .هريخأت ىعدا مث «قحب هل رقأ دق رقملا نأل ؛امهيف

 (ييع) .قحتسملا روهظ دنع نمثلا نمضي نأ وهو :كردلاب لجر (حتف) [8١٠/؟ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلا هب

 وهو «قاقحتسالاب يرتشملا كلم نع عيبملا جورخ دنع نمثلا نامض وه كردلاب ةلافكلا نأل :2! ىضقي ىتح

 خسفني ال قاقحتسالا درجو «يرتقملا ىلَع نقلا درب عئابلا ىلع مكحيو «ع ؛عيبلا خسفي مل ام هكلم نع جرخي مل

 ولو زاج خسفلا لبق عيبلا قحتسملا زاحأ ا فنر لیکل لع بچ تف هسا 8 ليصألا ىلع بحي ملف عيبلا

 .هكلم نع جرخي مل و «عئابلا ىلع نمثلا در بجي مل ضقتني مل اذاف هرج اك ا نا لو مس دع

 درجم. هيلع هب عجري اذه ىلعف «هلثم :فسوي يبأ نعو «قاقحتسالا درجمب ضقتني عيبلا نأ :ةفينح بأ نعو

 بسنلا ىوعدك لطبملا امأو «لقانلا قاقحتسالا يف اذهو ١١3/7[ :قئاقحلا زهر| .قحتسملل ةمألاب ءاضقلا

 ديقو «هنع لوفكملا ىلع نمثلاب ضقي مل نإو ليفكلا ىلع عحري ادجسم تناك اهنأو فقولا ىوعدو
 يف نب ول هنأل ؟ن نمشلاب ديقو هب ليفكلا ذحأي م اس ع وأ طرش وأ ةيؤر رايخب عيبلا خسفنا ول هنأل ؛قاقحتسالاب

 (حتف) .طقف عئابلا ىلع امب عجري امنإو ءانبلا ةميقب ليفكلا ىلع خج ال هرألا
 (ط) .رهاظلا ىلع عيبلا ضقتني ال قاقحتسالا درجم نأل : عئابلا ىلع



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ۳4 ۲ ةلافكلا باتك

 هنعو دبعلاو , نيلجرلا ةلافك باب
 نع ديعلا لكي كاب اهماكحأ نایب کک ا

 داز ناف ؛هكيرش ىلع عجري مل امهدحأ ہ5ا اسف مبتلا نين لاك | لق ا ني

 اههدحأ هادأ اه هادا ام: مم 2 نيلويدملا نينكالا دا يش ل کف ي و جاو لك یا

 ىذدذأ امف .هبحاص نع لك لفكو لجو نع دافك نإو ا عحر فصنلا ىلع

 هکیرش ىلع س

 هرخأف اھ دحاولا دعب نينثالا نأ امل ؛نتئالا ةلاقك ركذ دج اولا ةلافك رك اذ نم غرف ال :نيلجرلا ةلافك باب
 چ

 رخآلا لفكيإ ڭا دنعلا نع يا 55 (حعتف يع ) هيك وملا نه درفملا 00 و ؛عبطلا عضولا تساتمل 5-3

 هک لو عغةيلع هب عجريو کش : مع ةنييعت حضي (الاح تا ىلع از ay E نأب ا
٠ -- 3 mFسا 7 ا ا - اذا 0  

 فلتخا ولو «لحألا لولح لبق ليضألا ىلع عوجرلا هل سيل الخؤم ًانيذ لغ اذإ ليفكلا نآل ةعحري ال مرا حل ْ 1 1 ١ ِخ أ ١ 5 1 : : | ىف 8
 نأ ؛هكيرش ra ىد ولا سعت حصي ةناف : عيبم نه رح الا ىلع امو ءاضرق |ههدحا ىلع ام نوخپ كا وح امه

 ةيلغع اه ملل ف رضي هيداؤي امف رحل قصنلا 5 ليفكو : فنهتلا ٤ ليصا امهنم دحاو لک ن جا داز ناف

 ناقل «ةبلاطم ۾ نيد 9 وألا "i ؛ةلافكلا قيرطب كلفت 7 نيبو ةلاصألا قب رطب ةيلع ام نيب ةضراعم ذي دا ؛ةلاضأ

 ول هنأ
 ةياغ :«ئيع) .رودلا ڈا يكد ويف فئاداك 07 يادا نأ ؛هيلع عح ري نأ ةيحاصلف عةهيحاضص نع فضنلا 8 عججر

 چ لک قف" ناب ےقاسلا ىلع فلألا اذهب امهنم دحاو لك لفكو ءالثم فلأب يأ :الفك نإو (حتف ءيشاوحلا
 ا

 ا ةلافكلا وش و يناثلا بيس ره رق وش و «ءارشلا و وك نإ وألا 2 نأل 3 ؛لوألا سض راعي الف ءطقف ةبلاطم
۴ 

 (يشحم) .هللا ءاش نإ الضفم ام نايس هك 5 نيدلا عيمجب و ؛«فصتنلاب 8 ةلافك نع هب زرتحاو 00 فلألا

 ئيع) .دارفنالا ىلع نيدلا عيمجي امهنم دحاو لك «نالحر هنع لفك و نيد لجر ىلع ناك نأب : لجو نع

 ليفكلا نع ةلافكلاف «ةلافكلاب همزل اع :هبحاص نع (كدعم) . لاخلا لكب نيليفكلا نم دحاو لک ىأ لک لفك و

 ليصألا 3 ناعججري مت م [(قَيَغ بألا امشدحأ ىدأ يذلاف ي 2 | ا ىذا امف (ئييع :) .ليضألا نع روح امك ةزئاج

 اعئاش :ىدؤملا وكيف «ةلافك دحاو لكلا ذإ ؛ضعبلا ىلع رطل خيجرت الف «نايوتسم امهيلع اه نأل ؛ءاش نإ

 عيمجلاب لفك هنأل ؛ليصألا ىلع لكلاب عجر ءاش نإ وأ ءاريثك وأ ناك اليلق هكيرش ىلع هفصنب عحريف ءامهنيب
 هبحاص نع امهنم دحاو لك لفك مث «بقاعتلا ىلع نيدلا عيمجب ليصألا نع امهنم دحاو لك لفكت اذإ اذهو «هرمأب

 يف ىلوألا ةلأسملاك يهف «هبحاص نع امهنم دحاو لك لفكت مث «فصنلاب امهنم دحاو لك لفك اذإ امأو .عيمجلاب

 هيلع ابجاو ناك لاملا فصن نإف «تفلتحا دق نامضلا ةهج نأل ؛ىدأ امي هكيرش ىلع عحري ال يح «حيحصلا

 = ام ىلوألا ةلأسملا ةلزنمب اذه لزتف «ةيناثلا ةلافكلا مكحب هيلع ابحاو ناك رخآلا فصنلاو ةطساو ريغب هنامض مكحب



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب قلع اقل ةلافكلا باتك

 نيليفكلا دحأ يأ يدولا ا

 لكب ءاش اأ 7 لا لخأ «نيد امهيلعو ا قرتفا 0 .هلكب رخالا كجا
 ةلحخأ ملا نس داب

 ةدحاو ةباتك هي دع اک لإ و < لا نم رثكأ يدؤي بح عجري الو د نيدلا

 نيلحرلا ةلافك ف انيب امل هكيرش ىلع يدؤملا

 ا ا ل ل ل ا نيا وس اههدحأ ىدا امف «هبحاص نع لك لفكو

 نيدبعلا يذلاف يأ نيدبعلا نم دحاو لک يأ

 نيدلا نأل ؛هبحاض نغ امهنم لك لفك مث ءاعم نيدلا عيمجم ليصألا نع الفكت ول اذكو «فضنلا ىلع دزي مل =
 ليضألا نع امهنم دحاو لك لفك ول اذكو «عيمجلاب ليصألا نع اليف نوكي الو ؛نیفصن امهيلغ مسقني

 (حتف «ٰيیع) .فصنلاب هبحاص نع امهنم دحاو لك لفك مث :ابقاعتم عيمجباب

 يي لحجر نع الفك اذإ اميف ةبلاطملا نع :امهدحأ بلاطلا (ئيع) .لكلاب عجر ءاش نإو يأ :لكلاب وأ

 يقبف يقبف «ليصألا ةءارب بجوي ال ليفكلا ءاربإ نأل ؛لاملا لكب يأ :هلكب (ندعم) .هبحاص نع امهنم دحاو

 (ئيع) .هذخأيف هلكب هنع ليفك رحآلاو ليصألا ىلع هلك
 نأل ؛نيضوافملاب ديق [(نييع «ط) .اهاكيرش قرتفاو ةضوافملا ةكرش تخسف ول يأ | :ناضوافملا قرتفا ولو
 مزل ءرخآلا ركنأو نيدب امهدحأ رقأ ولو ءهصخي امم الإ امهدحأ ميرغلا ذخاؤي مل «نيد ةمثو اقرتفا ول نانعلا يكيرش

 ةضوافملا نيب قرفلا هجوو ءركنملا ىلع ءيش الو «هفصن همزل «هايلوت امهنأ رقأ نإو «هالوت دق ناك نإ هلك رقملا
 (حتف) .قبس امك نانعلا راسا فاالخب ءرخآلا نع امهنم لك ةلافك نمضتت ةضوافملا كر نأ :نانعلاو

 نم لدب نيونتلاف ءنيضوافملا يأ ي ا اا (ئيع) .نيد نيكيرشلا ىلع ناك اذإ اًهيف نئادلا ي ءأ :ميرغلا لخأ

 اذهو :خلإ ىدأ امف (ندعم«ط) .ةنس ىلإ فلأ ىلع امكتبتاك :لاق نأب :ةدحاو ةباتك E .ةفاضإلا

 امهنم دحاو لكو ؛ةباتكلا لدبب ةلافكلاو «بتاكملا ةلافك هيف نأل ؛زوجي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا زوجي دقعلا

 امهنم دحاو لك لعجي نأب ةحصلا لمتخي دقعلا اذه نأ :ناسحتسالا هجو «ىلوأ عامتجالا دنعف «لطاب هدارفناب

 نع فلأب اليفك لعجيو ءامهنم دحاو لك ءادأب اقلعم امهقتع نوكيو «هيلع فلألا بوحو قح يف ًاليصأ
 اهيلع لمحي نأ يغبنيف دقعلا اذه ةحص نكمأ اذإو «هبحاص

 لاملا عيمج ىدأ امهيأف «ةلافكلا مكحب ال ةلاصألا 3 لاملا عيمجب امهنم لک ىلوملا بلاطيف نامضلا حصيو

 لالا عاسفتال ؛هبحاص قح يف ليفك امهنم دحاو لك د ا دلو يف امك هل اعبت رخآلا قثع قو قق

 لكلا يف E لك ناكف «ةزئاج ةلاصأ هيلع ام بتاكملا ةلافك و «ةلاصأ هيلع ام ةلافك تراصف «امهيلع

 نوكت نح ءاهردقب ردقتيف «يرورض هنأل ؛هبحاص قح يف الإ ةلافكلا رهظت الو «لكلاب هبحاص نع ًاليفك
 ؛لدبلا لك نع عقو ائيش امهدحأ ىدأ اذإف «ةلافكلا مكحب ال ةلاصألا مكحب لاملا عيمجب دحاو لك ىلوملا ةبلاطم

 < .هيلع هب عجريف [بوحولاو ةباتكلا ئيعأ ةلعلا يف امهئاوتس ال ؛ةبحاص نع كلذ فصن عقيف



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ۳۹ ¢ ةلافكلا باتك

 FEE Ko د. د ب ٠ ةهققعي ل نم ةّصخب ءاش ایآ ذخآ امهدحأ رّرح ولو «هفصنب عجر
 يدعلا أ يدؤلملا

 تر
 ذيع

 ةلطاب رخآلا نع امهنم لك ةلافكف «دقعب دحاو لك نيدقعب امهبتاك اذإ هنأل ؛"ةدحاو ةباتك" :هلوقب ديق مث =

 ىلإ ةجاح الف «هسفن يف حيحص وهو «ةدح ىلع لاملا ءادأب قلعت امهنم دحاو لك قتع نأل ؛اناسحتساو اسايق

 دحاو لك نأ :همكحف و ءاذه ىلع دزي ملو .«فلأ ىلع ةدحاو ةباتك امهبتاك ولو «ق ةيرطلا نم رك ذ امم هحيحصت

 يف ادر ارجع نإو ءاقتع ايدأ نإ امفأ ىلع ةدحاو ةباتك امهبتاك ولو «هتصح ءادأب قتعيو «هتصح .همزلي امهنم

 امهدحأ قتعي ىح «يناثلا لصفلا لثم اذه باوح :رفز دنعف «هبحاص نع امهنم دحاو لك ةلافك ركذي ملو «قرلا

 .ىلوملا .طرشل ةاعارم لولا ىلإ .لاملا لک ءادأب الإ امهنم دحاو قتعي ال يأ ؛لوألا لصفلاك :اندنعو «هتصح ءادأب

 (ةيانع «حتف) ١٠١/١] :قئاقحلا زمر]

 ي - رزح لبق ن :يدبعلا دحأ ىلوملا ررح ول لا ولو (ئييع) اا هبحاص ىلع ىدأ ام فصنب يأ :هفصنب

 قتعملا عربو .هةكلع قدعلا ةقداصمل ؟قتعل لا حصو «هقتعي م نم ةصخب ءاش امهيأ ذخأ ءةروصلا هذه يف لدبلا ءادأ

 فصنلا ىقبيو :فصنلا طقسيف «ةليسو قبي ملو ؛قتعلا ىلإ ةليسو نوكيل الإ لاملاب يضر ام هنأل ؛فضنلا نع

 الايتحا امهنم 53 ىلع لعج اذإو ؛ةرورض امهيلع ع زویف ءامهتفرب لباقم ةقيقحلا 2 لاملا نأ ؛ رحنا ىلع

 ربتعاف ةر ورضلا یقتناو «هنع ئغتسا ا اذإو ءاهعضوم ريغ يف ىدعتي ال ايرورض ناكف «نامضلا حيحصتل

 ان كإف عاش امهيأ نم .ىلوملا هذحأي يقب امو ءطقس قتعملا ةصح لباق امف ءامهيلع مسقنيف ءامهتبقرب كلن اق

 ءليفك هنأل ؛ىدأ اع هبحاص ىلع وه عج ر قتعملا ذحأ نإف «ةلاصألاب هبحاص ذخأ ءاش نإو «ةلافكلاب قتعملا ذحأ

 هنأ ؛قتعملا ىلع دبعلا اذه عجج ري دي (قتعي مل يذلا رحاألا دبعلا ىلوملا ذى آ لإ و (هیلع هب عج ريف «هرمأب هنع هادا ۾
 دل
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 .يذأ ادإ دحلا ىلع عجري الف «ليضا

 دزي مل ام عوحرلا حصي ال نأ بجيف هضعب امهنم دحاو لك ىلع ناك امهتبقرب الباقم ناك اذإ لاملا نأب ضروعو

 قيرفت نع زرحتلل وه امنإ ىدأ ام فصنب عوحرلا نأب بيحأو «رم امك رودلا مزلي القل فصنلا ىلع ىدؤملا
 اذإ بتاكملا نأل ؛قتعو هبيصن نع هءادأب ئرب صوصخلا ىلع يدؤملا نع عقو ول ىدؤملا نأل ؛ىلوملا ىلع ةقفصلا

 رارضإ ضيصضختلا يف ناكف «اعيمج اقتعيو اعيمج ايدؤي نأ امهيلع طرش ىل وملاو «قتع ةباتكلا لدب نم هيلع ام ىدأ

 .اعيمج امهنع ىدؤملا انعقوأف «ةفصلا قيرفتب ىلوملل
 يف ءاقبلا ةلاح يق ةلافكلا تزاخج :تلق زوجي ال ةباتكلا لدبب ةلافكلاو ةنع اليفك قتعملا نوكي فيك :تلق نإف

 هيف ةلافكلا ردقو ءةلاصأ هيلع ابحاو ةباتكلا ناك امنإو ءطقف اليفك ءادتبالا يف نكي ملف «هيلع لاملا لك نإف ؛ءادتبالا

 ريدقت نكع الف هئانغتسال هيلع لدبلا باجيإ نكمي ال قتعلا دعبو «هبحاص نم ءادألا حيحصتل الايتحا هبحاص قح يف

 طرش و لدبلا ءادأ ل ابق امهبتاك اذإ اميف نيدبعلا e ِعأ :اهدحأ (ةيانع (حتف ( ئيع) اشک ىقبيف هيف ةلاصألا

 .ةلاصألاب هبحاص ذحأ ءاش نإو ةلافكلاب قتعملا ذحأ ءاش نإف :هقتعي مل .هبحاص نع امهنم دحاو لك ةلافك



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ۳۹۵٥ ةلافكلا باتك

 ا چ یک فت ھو .ال رخخآلا ذحآ نإو .هبحاص ىلع عجر قعملا ذخآ ناف
1 51 | 
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 لعرب لثكف بلا ةر ىعذا ماو مسموم ن نإو «لاح وهف :هقتع دعب هب ذخؤي

 is OE .. ءالام دبع ىلع ىعدا ولو تا نسا دق دا يخذل نكربف ,دبعلا تامف
 دبعلا ةميق ةنيبلا عاقأ يأ

 هرمأب هنع هادأو ليفك هنأل ؛ىدأ ام :هبحاص ىلع (نيع) .هقتعأ يذلا دبعلا وهو ءاتلا حتفب :قتعملا ذخا

 ليصأ هنأل ؛هبحاص ىلع عجري ال يأ : ل (ئيع) .قتعي مل يذلا رحألا دبعلا :رخألا (نييع) .هيلع هب عجريف

 دعب لاملا كلذب دبعلا ذحوي ىلا لاومألا نم يأ ' ل شا ذاق دخ ۇي (ئيع) .ىدأ اذا دحأ ىلع عجري الف

 وأ ةهبش نع ءطولاب وأ ضارقتسالاب وأ رارقإلاب همزل يذلا لاملاك دبعلا قتع دعب يأ :هقتع دعب (ئيع) .قتعلا
 (ٰييع) .ةعيدو كالهتسا

 دعب دبعلا اذه هب بلاطي يذلا لاملا دبع نع نمض نم يأ [(يع) .لاحلا يف ليفكلا مزلي نعي] :لاح وهف
 ءالاح.:هب ليفكلا ذخؤي ,روجحم وهو هغاب وأ «ناسنإ هضرقأ وأ ءهديس هبذكو «لام كالهتساب دبعلا رقأ نأب هقتع

 ةبلاطملا نأ الإ هتمذ لوبقو ببسلا دوجول ؛دبعلا ىلع لاح لاملا نأل ؛لاح ريغ وأ الاح ليفكلا مسي ملا ولو

 سلف وأ باغ نع لفك لامك راسفا ءرسعم ريغ ليقكلاو فالوملاسني يقءامو اهنأل «ةهزيسلا هلع ترتعأت
 .ةرسيملا ىلإ ارخأتم ليصألا قح يف ناك نإو :لاخلا يف هب: ليفككلا ذحؤيو «حصت اهإف «ماللا ديدشتب

 هيلاطي نأ بلاطعللا يلو يتب ةيلاطلل مرتلا هنألا لاس ليفكلا عزاب آل تج لجوع يدب لفك آذآ اه فا

 ؛قتعلا دعب هب ذدخوي هنوكب لاملا ديقو «هرمأب ناك نإ قتعلا دعب هب عجري ىدأ اذإ مث «لاحلا يف لجؤملا نيدلاب

 نيدب لفك ولو «ىلوملا نذإب ةراجتلاب همزل امو نياعملا كالهتسالا نيدك ىلوألاب لاحلل ذخؤي ام مكح هنم مهفيل
 ميلستب ديسلا بلاطيف «قتعلا ىلإ لجؤم ريغ نيد هنأل ؛ىدأ اذإ قتعلا لبق عجري نأ يغبنيف «نياعملا كالهتسالا

 (ندعم) .ديلا يذ ىلع هتاذ يأ :خلإ ةبقر (حتف ؛ئييع) .هنع ءاضقلا وأ هتبقر
 ةن نكي مل ولف «يعدملا قيدصتب وأ ءديلا يذ ناهربب هتوم تبث يأ [(ييع) .يعدملا ىلإ ميلستلا لبق] :دبعلا تامف
 اذكو «ةميقلا انمض سبحلا لاط نإف «ليفكلاو وه سبحي لب «تام هنأ ديلا يذ لوق لبقي مل «قيدصت الو ناهرب

 انيش نمضي.مل :«ةلوكنب وأ ديلا يذ رارقإب nal ؛ناهربلاب ديق "يعدملا نهربف" :هلوقو ؛ةدوححما ةعيدولا
 ليفكلا نأل :هتميق نمض (حتف) .ليفكلا قح يف ةجح ربتعي ال ليصألا ا رارقإ نأل ؛ليصألا رقأ امت.ليفكلا رقأ اذإ الإ

 «ةزئاح اهسفنب ةنومضملا نايعألاب ةلافكلاو ديلا يذ ىلع دبعلا بصغ يعدي يعدملاو ءدبعلا ةبقر ميلستب لفكت

 تذحأ :لاق نأب :الام (حتف) ١١١/7[ :قئاقحلا زمر] .اهتميق هيلع بجي كله اذإف «دبعلا در ليفكلا ىلع بجيف

 (ئيع) .هتكلهتسا وأ بصغلاب اذك م



 ةنغو دبعلاو نيلجرلا ةلافك تاب ۳۹ ٦ ةلافكلا باتك

 را ها نع بم لفك ولو نیت ور تھا واق هاجر ةه لفكو
 كلام نع يآ يعدملا ىلإ :ميلسيلا لبق

 .رخالا يلع دحاو عر مم «هقتع دعب هادأو هلع هدیس 5 وأ ءهادأف قتعف

 اعيش ن تامل ب اوج دبعلا نع دبعلا كلام یا فكل كاك يا وا

 ارب بحوت هتءاربو تو اجرب ةبعلا ١ نآلا | :ليفكلا ئرب (ط) . ندا دبخلا ىلع سیلو دخلا سقت أ : هسفنب

 تروق اد وأ اع مم لوقكلا قا اذ امين توافتت ال سفنلاب ةلافكلا نأل [(نيع) .رحلا يف امك ليفكلا

 اتدافتسالف ؛ىلوألا امأ «ناترركم نيتلأسملا نيتاه نأ ملعاو اس قا ول اک ليصألا ةءاربل ليفكلا أربي دبعلا

 هيف قرف الو «بولطملا توم لطبت سفنلاب ةلافكلا نأ نم هفدق املف ؛ةيناثلا امأو "ايوضغمو" :رم اميف هلوق نم

 ةكرش وأ ةراجإي هتي ف نوكيدتأ لمس انهو يقع كانه بصعلا نآأل «راركت ال اهي لاقو فعلا و رحنا نيب

 (ةيانع ا ا دیک قرفلا مدعب اناذيإ اب حرص ؛نمضيف لام دبعلا سفت نأ مهوت عفدلو

 دبعلا ىلع ناك لاح يف ةلافكلا تناك نإف ءال وأ قرغتسم نيد دبعلا ىلع نوكي نأ امإ ولخ ال :2! لفك ولو

 هيلع نكي مل نإو «ذىديح هنهر زوجي ال امك ا قح لاطبإ نمضتي هنأل ؛ةلافكلا حصت مل «قرغتسم نيد

 ىلوملا لفك اذإو ؛نهرلاب وأ نيدلاب اهلعجي نأ هلف «هالومل هتيلام نأل ؛ىلوملا رمأب تناك اذإ ةلافكلا تحص نيد

 ةلافكلا تحض اذإف ؛كويدم. ريغ وأ دبعلا ناك 058 «لاملاب وأ سفنلاب تناك ءاوس «ةحيحص يهف «هدبع نع

 امأ ؛هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري مل «هقتع دعب لوفكملا لاملا ىلوملا ىدأ وأ «هقتع دعب هب لفك ام دبعلا ىدأو

 .TEE ىلع عوجرلا قحتسي ال هنالف ؛دبعلا

 بجوملا ققحتل ؛هرمأب ةلافكلا تناك و «ةيرحلا دعب هنع ىدأ اذإ هبحاص ىلع امهنم دحاو لك عجري :رفز لاقو

 تعقو ةلافكلا نأ :انلو «لاز دقو هيف قرلا مكحوه عناملاو «هرمأب ةلافكلا مكحب ةيرحلا دعب ءادألا وهو «ع وحرلل

 لحر نع لفك نمک < كلذ دعب ةبجوم بلقنت آلف «انيد رخآلا ىلع قحعسي ال امهدحأ نأل ؛عوحرلل ةبحوم ريغ

 دبعلا قتعأ اذإ نهارلا تلق نإف .اذه اذكف «ع وحرلل ةبجوم بلقنت ال اهإف ءزاجأف «هغلب مث «هنع لوفكملا رمأ ريغب

 نامز نإ :انلق ؟انه عجري من ملف «هديس ىلع هب عجري مث ءنيدلا كلذ يف ىعسي دبعلا نإف رسعم وهو نوهرملا

 هدبغ نغ ىلوملا ةلافك ةدئاق م رج ناف نسرلا قو اع كا هز «ةلاقكلا اعرب سب انغ نیلا باتس

 (ةيانع «حتف «ئيع) .هتبقرب هقلعت هالوم نع دبعلا ةلافك ةدئافو «هلاومأ رئاس نم نيدلا ءافيإب هتبلاطم بوحو

 (ئيع هيع) .هب لوفكملا لالا دبسلا ىذأ يأ :خ ! هادأ (ندعم) . نيد دبعلا ىلع نكي مل و ديسلا رمأب يأ :هرمأب
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 (ييع) .دبعلاو ىلوملا نم دحاو لك يأ :لإ دحاو



 ةلاوحلا ماكحأ ۳۹۷ ةلاوحلا باتك

 ةلاوحلا باعك
 اهماكحأ نايب ف يآ

 هيلع لاتخاو لاتحا ءاضرب نيعلا يف ال نيدلا يف حصتو «ةمذ ىلإ ةمذ نم نيدلا لقن : يه
 ةلاوحلا هيلع لاخلا ةمذ ليحملا ةمذ نم اعرش هلاوحلا

 لك يف نأ امهنيب ةبسانملا [(نييع) .ةلاحإلا ىع مسا يهو لقنلاو ليوحتلا :ةغللا يف يه] :ةلاوحلا باتك

 امهتدحأ بجوممي طرتشا اذإ رخآلل امهنم دحاو لك ةراعتسا زاج اذهو «ليصألا ىلع ام مازتلا امهنم دحاو

 ءاهنمضتي ام اذكف «ةلافكلا ضيقن ةءاربلاو «ليصألا ةءارب نمضتت اهنأل ؛ةلاوحلا رحأ هنكل ءهركذ دنع رخآلل

 ملكتملاف ؛لجرلا كلذ ىلع هب ديز لاتحاف «لحر ىلع ىلع هل ام. اديز تلحأ :لاقي «ةلاحإلا يعم مسا يهو

 لاقيو «هيلع لاتحم ةلاوحلا لبق يذلا لجرلاو «هب لاتع لاملاو «نئادلا وهو لاتحمو لاحم ديزو «ليحع نويدملا

 (ةيافك «نيكسم) .ليوح :لاتحملل

 لاق ا لاق ةريره أ, نع دواد ۾ 5 فور امف : لقنلا امأ ‹«لقعلاو لقنلا هيلع . لاف ةلاوحلا زاوج امأ ج حصتو

 > صوف نسح ثيدح :ئدمرعتلا لاقو 5: 'عبتيلف ع يلم ىلع يك دا عبتأ ادا ۾ ءملظ غلا لطم" E ر هللا لوسر

 نع ا نوکی يأ ع ورشم ر مع هسبسب عابتالاو «ع ابتالاب رمأ ‹«لتحيلف ءيلم ىلع مكدحأ ليحأ اذإ :ةأنعم و

 «زاوجملا بح وي كلذو ‹ رهاظ وهو هم زتلا أه ءافيإ ىلع رداق هنألف ؛لقعلا امأو ءاهزا وحج ىلع لدف ع راشلا

 قوقحلاب حصت ل اذكو «لوهجملاب حصت االف مولد نيدلا نوكي نا دبال و «نيدلا 5 حصن و

 ؛رهاوجلا مكح اهل ةيعرشلا ماكحألا :تلق ؟لقنلا لبقي فيكف ضرع وهو ةمذلا يف تباث فصو نيدلا :تلق نإف

 ىلإ هقح لاقتنا اهيف نأل ؛نئادلا ءاضرب حصت يأ "لاتحملا ءاضرب" :هلوقو «ةرشابملا دعب اهءاقبب مكح عرشلا نأل

 «نيدلا داخلا األ ؛ةلاوخلا لبقي يذلا ءاضرب حضن و يأ "ا اا :هلوقو «ةت هافتم ممذلاو ارا ةمد

 دنع ۾ ( ريسعم 8 رسوم نيب اه ءاضتقاللا 5 كوت هافتي سانلا نأ ؛ليحملل یت ناك ولو ,همازتلاب الإ موزا الو

 خيشلا رک کیا ھو ال الإ و «هاضر طارش اودع ناك ول :كلام دنعو «هاضر طرتشي ر ال :ةياورلا يف دمحأو يعفاشلا

 لاتحما نأل ؛عفن هل لب هيلع ررض ال هنأل ؛هئاضر نودب حصت ةلاوحلا نأل ؛نيدلا هيلع يذلا وهو «ليحلا ءاضر

 اضخم اعف ناكف: ليلا: رمآب ةلاوخلا نك كت مل اذإ ليحملا ىلع عجري ال نيدلا ىدأ اذإ هيلع

 تلاق هبو «ةلاوحلا يف لصألا وه ليحلا نأل ؛هيلع لاتحماو ليحملا ءاضرب حصتو :امهريغو "ةيادحلا"و يرودقل" يف د
 ىلعو «راتخملا وه فنصملا هيلع ىشم امو «نويدلا نم مهيلع ام ريغلا لمحت نم نوفنأي تآيملا يوذ نأل ؛ةثالثل

 .ليصألا یرب ۾ «ةلاوحلا تحض «كلذب يض رف ىلع هةلحأف لذك نالف ندع كل لإ :بلاطلل دینا لاق ادا اده

 مكح لقنلا اذهو يعرش فصو نيدلا نأل ؛نيدلا يف وهو لقنو ليوحت اهأل :نيدلا يف (ةيانع «حتف «ٰييع)
 ‹يمكحلا لقنلاب لقتني الف يسح نيعلا نأل ؛نيعلا يف حصت ال يأ :نيعلا يف ال (نييع) .ةبلاطملا يف هرثأ رهظيف يعرش

 (ييع) . ضرعتي مل اذهلف طرشب سيل نويدملا يأ ليحل ءاضرو :هيلع لاتحاو (ييع) .يسحلا لقنلاب لب



 ةلاوحلا ماكحأ ۳۹۸ ةلاوحلا باتك

 نأ وهو .ىوتلاب الا ليحا ىلع لاتحا 2 و ‹«نيدلا نم لوبقلاب ليا ىربو

 ةن لاتا ل ءيدملا 52 ن ويدملا وشو

 ىلع نئادلا عج ري ال عي (ةلاوخلا هيلع لاتحماو هل لاتحلا لوبقب نيدلا نم نويدملا قرب يأ ا ليا ىربو

 قثوتلا هب .دوضقملا نآل :؛ًاربي ال ر رفز لاقو «هنايب ءيجيس ام ىلع ىوتلاب الإ ادبأ نويدملا

 :ةلاوخلاب اراعا اضيأ :EN ka :ىليل يبأ نبا لاقو ءةبلاطملا نم هل ناك ام طوقس يف رثوت الف ةلافكلاك

 عارفب الا ققحتي ال وهو «ليوحتلاو لقنلا ةلاوحلا ني 'يعمف «ةيوغللا ناعملا قفو ىلع تبث هع تت ةيعرشلا ماكحألا نأ :انلو

 اهبج وم نوكي نأ ىضتقيف ٠ ءوضلا اهانعمف ةلافكلا امأو ءاهيف ىقبي ال هتمذ نم ا عم ا نأ ؛ليصألا ةد

 .ليصألا ةءارب عم كلذ ققحتي الو ةد كل ةمذلا مض

 يطقف ةبلاطملا نع اربي :لمح لاقو ةبلاطملاو نيدلا نع أوف : فس وی وبأ لاقف ءانركذ ام ىلع ةءاربلا يف اوفلتحا 5

 :فسوي وبأ لاق «نيدلا نم ليحلا لاتحلا أربأ اذإ :امهدحأ :نيعضوملا يف رهظت فالخلا ةرمثو :نيدلا نع أربي الو

 لا دس نأ نهارلل ناک لحجر ىلع درب دلاب نقرا كلعأ ادإ نهارلا نأ :ناثلاو ‹ حصي :دمحم لاقو «حصيال

 = ]1/1 :قئاقحلا سرا لآ دل ایک تدل سل | :دمحم دنعو « ؛نيدلا نم هأربأ ول امك «فسوی يبا دنع

 يأ ليلا نمو :هلوق ىلع فظع ' عجري ملو' الآ :د دقو. ییا ترو ىلع یوتوب هک ! لاتحا عجري ملو

 هب لاتحا وهو هقح كلهي نأ الإ ءيشب ليحما ىلع هنيدب لاتحلا عحري ملو ليحملا ئرب ارا ةلاوحلا تمت اذإ

 يل امك دوعي الف «تئربف ؛ةمذ ىلإ ةمذ نم لقتنا نيدلا نأل ؛هقح ىوت نإو «هيلع عحري ال :يعفاشلا لاقو

 ١/5 ١[ :قئاقحلا زمر] ..ليحملا ةمذ ىلإ هقح دوعيف «ىوتلاب طرشلا اذه تاف دقو «لاحلا

 ؛لي ا ىلع هنيدب عوحرلا لاثكسمللا ناف عةلاوحلا تحسف ادا امأ ؛ةيفاب ةلاوحلا E ادا انف ىلع لومح وهو

 عيمجج وأ فل فلاب لجر ىلع بلاطلا نويدملا لاحأ اذإو ءىوتلابو اهخسفب يهتني امكح نا عئادبلا" يق لاق اد و

 (ةيانع «حتف) . لوألا ئربو لوألل اضقن يناثلا ر اض ءاضيأ لبقو رخآ ىلع هقح عيمجم اضيأ هلاحأ مث لبقو هقح

 (ييع) .ةفينح يبأ دنع نيرمألا دحأب ىوتلا يأ :ىوتلاب الإ

 نأ ليحلا ىلع هيلع لاتحلا ةبيغ يف لاتحلا ىعدا ولو [(نيع) .نيرمألا لوأ وهو هيلع لاتحنا] :ةلاوحلا دجحي نأ

 هناف ؛لیحا هقدص اذإ الإ هيلع دوهشملا ةبيغل ؛هأ وعد حصت م ؛«كلذ ىلع نهرب ۾ اا اهدحج :هيلغ لاعغا

 رغب وأ هرمأب هع لفك كليفك ةلرق نإ ءاليفك كرتي ملو 'انسلفم تومي وأ" :هلوقو «ناهرب ريغ نم هيلع عجري

 كعمل ؛ملعلا ىلع نيميلا عم بلاطلل .كوقلاف الق هتوم يف افلتخا ولو «ليخلا ةمذ ىلإ نيدلا دوعي ال عةرمأ

 سالفإب سب قا وعد «ىوتلل اا اکو نيهج ولا نيده ىلع نابحاصلا داز و (ةرسعلا وهو ‹لصألاب

 (حتف ؛ئييع) .ال :ةهدنعو ‹يضاقلا ءاضقب امهدنع ققحتي سالفإلا نأ ىلع ءانب اذهو «هتايح لاح هيلع لاح



 ةلاوحلا ماكحأ مو ةلاوحلا باتك

 لاقف «لاحأ اهب ليحل هيلع لاتا بلط نإن ءاسلفم تومي وأ هيلع هل ةئّيب الو
 ام يش ي 4 يلع بتاعت يأ

 كالل لیحا لاق لإ و «نيدلا ی لیا نمص «كلبلع يل نيدب تلو :لیحا

 e لب هلوق لبقي مم تبان نيذ بيسي يأ

 و ؛ليحملل لوقلاف ؛كيلع يل نيدب اسا لبد :لاتحلا لاقف < ل ا

 TEE KE KR 7 e ا 701110 ( حص ةغيداو ديز دنع هل اع لاخأ

 .اليفك الو انيد الو انيع الام كرثي مل نا ااف مهو لاس قا |(نيع) .نيرمألا يناث وهو هيلع لاتحلا] :اسلفم توق

 نيدلا ءاضق وهو ءةرارقإب ققحت دق عوحجرلا ببس نأل ج ليا نمض (ط) راب هنيد ءاضق ايعدم هب :لاحأ

 نيميلاو يعدملل ةنيبلا" : ع هل وقل ؛نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو عءركتم وشو ءانيد هيلع يعدي ليخغا نأ الإ «هرمأب

 (حتف) .عامجإلاب اذهو «هنودب نوكت دق اهنأل ؛نيدلاب رارقإب سيل ةلاوحلا لوبقو «ليحملل ةنيبلاف «'ركنأ نم ىلع

 «ركني وهو «نيدلا هيلع يعدي لاتحلا نأل :ليحملل لوقلاف (نيع بيع) .هضبق يف هلك و هنأ هب دارأ يل نيدلا يأ :يل

 ؛لاتحملل انيد هيلع نأب هنم ارارقإ اهيلع همادقإو ةلاوحلاب ليحلا نم رارقإلا نوكي الو ( هني عم ركنملل لوقلاو

 نأ زوجيف ليكولا ىلإ لكوملا نم فرصتلا لقن نم ةلاكولا يف امل ؛ازاحجم ةلاكولا ئعمب لمعتسي ةلاوحلا ظفل نأل

 ( ةيانع ٠ حتف ؛ئيع) .رهاظلل ةفلاخم عون كلذ يف نأل ؛هنيمي عم نکل قدصيف كلذ اهظفل نم هدارم نوكي

 (ييع) .هعرغ اهي لاحأ مث ءالثم مهرد فلأ هدنع عدوأ نأب ةعيدو هنوك لاح يأ :ةعيدو

 ةديقم :نيعون ىلع ةلاوحلا نأ ملعا [(نيع) .زاوجلاب ىلوأ تناكف ميلستلا ىلع ردقأ هنأل ةلاوحلا يأ ] :تحص

 وأ ءبصغلاك هيلع لاحم ا دي يف هل ىلا ةنومضم نيعب ةلاوحلا ليحلا ديقي نأ امهدحأ :نيعون ىلع ةديقملاف ؛ةقلطمو

#2 

Jen û SAE ASE ok SS aر ا سیل لحجر ىلغ ل ايي نأ ذل  
 افإف ءةلاح فلأب لحر ىلع بلاطلا نويدملا ليحب نأ يه :ةلاحلاف ةلجؤمو ةلاح :نيعون ىلع يهو «نيع هدي يف

 ؛ليصألا ىلع ىلا ةفصلا ىلع لوحتيف «ليصألا نم نيدلا ليوحت ةلاوحلا نأل ؛كلذك هيلع لاحملا ىلع نوكت

 .هيلع لاحما ىلع اذكف «ةلاح ر او ضرفلاو

 فاذا اهل ها رجلا قلف هيلع لاش ىلع ل یخو ليمآكلا ىلع ةيدلا هوك نأ يه :ةلجؤملاو

 يلا نيعلاب ةديقملا ةلاوحلا هذه تحص «ةعيدو هنوك لاح ديز دنع هل ءيشب لحجر واب فرع اذإو

 لاتحلا ئرب ةعيدولا تكله اذإ يأ "تكله نإف" :هلوقو «ميلستلا ىلع ردقأ هنأل ؛ةعيدو هيلع لاحملا دي يف

 اربي ال ثيح بوصغملاب ةديقم تناك اذإ ام فالخب ءاهنم الإ ميلستلا همزلي مل ذإ ؛امب ةديقم ةلاوحلا نأل ؛هيلع

 قععسا ناب فل ىلإ ال بوضقملا كله ولا نح «تاوق الك فلخلا ىلإ تارفلاو ةميقلا .ةغلخت ةثآل ؛كذافا

 (ةيانع «حتف ‹«ٰییع) .ةعيد ولا لثم راص ؛ةنيبلاب



 ةلاوحلا ماكحأ يدعو ةلاوحلا باتك

 .جتافسلا هركو «ئرب تكله نإف

 (ئيع) .هيلع لاتحا وه يذلا ديز :ئرب (ط) .لاتحلا ىلإ اهيدؤي نأ لبق ةعيدولا يا :تكله -

 جتافسلاو «ضرقلاب ديفتسا عفن عون اذهو «قيرطلا رطح طوقس ضرقملا هب دافتسا ضرق يهو :جتافسلا هركو

 ماكحال اه ضرقلا اذه یم فش وج وأ مكح ع يش وش ۾ (هتشس بيرعت وهو اعلا حتفو سلا هع ةجتفس عمج

 .لاملا اهيف 5 ةف وج اصعلا لعب امك «ةف وجا ءايشألا ف مهاردلا عضوب هل هيبشت هنأل وأ .هرمأ

 نإ جتفسلا :"ىرغصلا ىواتفلا" ينو «نمألا عضوم يف هيلع هدريل تاوفلا هيلع فاح اذإ هلام ضرقي نأ :هتروصو

 .زاج اطورشم نكي مل نإو «دساف طرشلا اذهب ضرقلاو «مارح وهف «ضرقلا يف اطورشم ناك
 ؛طرش ريغب هضرقأ نإو ءزوخي ال هنإف ءاذك دلب ىلإ اجب هل بتكي نأ ىلع الام الجر ضرقأ لحجر :"تاعقاولا" قو

 مث ءاقلطم هضرقي نأ الإ قيرطلا رطخ طاقسإ هب عفتني هنأل ؛ةهوركم راجتلا جتافسو ءازئاج ناك «هل بتكو

 ١١[ 5/7 :قئاقحلا زمر] .سأب الف ةحتفسلا ببكي

 ءاعفن رج ضرق نع ىه 25 يبلا نأل ؛هركي اطورشم ناك اذإف ؛عفن عون قيرطلا رطح طوقس نأ :لصاحلا

 :ليقو «نيدلا يف اضيأ ةلماعم امإف «ةلاوحلاو ةلافكلاك نويدلا يف هتلماعم نأ :ةلاوحلا باتك يف اذه ركذ هحوو

 (حتف «ئييع) .ضرقتسملا ىلع عقوتملا رطخلا لاحأ هنإف ؛ةلاوحلا ئنعم يف هنأل ؛ةلاوحلا يف اذه دروأ امنإ



 ءاضقلا ماكحأ e ءاضقلا باتك

 ءاضقلا باتك
 هيفاكحأ ناب ف

 e E ] ] ]ز ]| 0 000101109099ز9ز9ز9ز[ز ncaa اشا "زها قسافلاو «ةداهشلل 2
 نيملسملا ىلع , مكحلل يأ ءاشضقلا لهأ ي

 ناك امل [(ئيع) .تاعزانملا عطقو تام وضخ ا لصف : ۶ عرشلا يو «ماكحإلاو ناقتإلا * ةغللا 2 5 :ءاضقلا باتک

 رمأ هبو «تادابعلا لضفأ وهو «مكحلا ءاضقلاب دارملاو ءاهعطقي ام اهبقعأ تاعيابملاو نويدلا يف عقت تاعزانملا رثكأ
 ىلع ةباحصلا عامجإل ؛قحلا لهأ نيب فالح الب ضرف مظعألا مامإلا بصنو ضرف يضاقلا بصنو ؛ءين لك

 مدقت دعب نوكي نأ :مكحلا ةحص طرشو «ةماع ةيالو نع ردص مزلم لوق وه :لاقي نأ هفيرعت يف ىلوألاو ؛كلذ

 نأ طرتشي الو «قفي هبو «حيحص داوسلاب ءاضقلاف «رصملا هل طرتشي الو .مصخ ىلع مصخ نم ةحيحص ىوعد
 قطنلاو «رصبلاو عمسلاو مالسإلاو «غولبلاو لقعلا :مكاحلا يف طرتشيو «يضاقلا دلب نم نايعادتملا نوكي

 حتف ءئيع) .طقف ىوعدلا عام نود مكحلا ىلوم نوكي نأو «فذقلا دح نع ةمالسلاو

 لك نأل |[ (ئيع «ط) ا 0 يراد علم ات باس ی یا ,ةداهشلل لهأ وه نم يأ ] :خإ هلهأ
 ءمصخلا مزلي همكحب مكاحلاو ءمكحي نأ مكاحلا مزلي هتداهشب دهاشلاف ءريغلا ىلع ةيالولا هب تبثت امهنم دحاو

 ؛لبقت ال ودعلا ةداهشك ةداهشلل حلصي ال نم ءاضقلل حصي ذإ ؛ايلك سكعني الو ءايضاق حلص ادهاش حلص نمف

 «تاوصألا نم يوقلا عمسي يذلا شرطألاو ىمعألاو دبعلاو «نونحملاو يبصلا ةيالو زوجي الف «حيحص هؤاضقو

 (حتف ؛ئيع) .شرطألا ءاضق زوجي :ليقو
 هنأل ؛الصأ هؤاضق حصي ال :ليقو [(ندعم) .ةريغص ىلع رصأ وأ ةريبك ىلع مدقأ يذلا ملسملا يأ | :خإ قسافلاو
 :قئاقحلا زمر| .نامزلا اذه يف اصوصح هب في نأ يغبنيو ؛يواحطلا رايتخاو ةثالثلا لوق وهو «هقسفل هيلع نمؤي ال
 هيلع ىرج ام ناك اذهلف ءاننامز ف ا ءاضقلا باب دسنأل اذه ربتعا ولو ]٥۹۷/۳[: "رهنلا" ف لاق 65

 مكح يف امك هيف هتالابم ةلقل ؛نيدلا رمأ يف نمؤي ال هنأل ؛"دلقي نأ يغبني ال هن هنأ الإ" :هلوقو «حصألا وه فنصملا

 ةداهشلا طئارش نم تسيل ةلادعلا نأ ىلع ءانب اندنع زاج لبق ولو «هتداهش يضاقلا لبقي نأ يغبني ال هنإف «ةداهشلا

 تو قف اللا لامس رهاظقرو ترب اغا لوسر يدهش نقلا رصعلا كلذ لهأ لإ اظن
 لاق مث «ءاقب قسفلاب لزعني الو ءديلقتلا حصي هنأ حصألاو ءءاضقلا قسافلا ديلقت يق تاياورلا فلتخا هنأ ملعا مث

 :يعفاشلا دنعو «لزعني «راح ئم هنأ ديلقتلا يف طرش اذإ الإ خياشملا ةماع دنع لزعلا قحتسيو : "خلا

 ىلع ةيئبم ةنطلسلاو ةرامإلا نأل ؛فالح الب قسفلاب لزعني الو «قسفلا عم امامإ ريصي مامإلاو «قسفلاب 2
 لزعني :"سانجألا" يو «هئاضق ىلع وهف «بات مث يضاقلا قسف ول :دمحم لاق :"ماشه رداون" يفو «ةبلغلاو رهقلا

 مث ءلدع وهو ثكم ضاق :دايز نب نسحلل "يضاقلا بادآ" يفو «هقسفب ةفيلخلا لزعني الو «هقسفب يضاقلا
 = اه ىضق ةيضق لك لطب «قسف ام دعب اياضقبو «قسفي نأ لبق اياضقب ىضق ناك دقو «ىشتراو كلذ دعب قسف 0 د



 ءاضقلا ماكحأ ۲ ءاضقلا باتك

 قسفف ا يضاقلا ناك ولو دل نأ يغبني هيأ هنأ الإ ةداهشلل لهأ وه هك

 قيلي ال يأ ساعا

 22 ET «ةوش راب ءاضقلا 5 5او «لزعلا ( قحتسي و :«لزعني هي «ةوشرلا لعاب

 ةوشرلا ءاطعإب انقدهتع يأ ع اجر يآ

 ءانامز سالا نيب ىضق ايضاق تأ ول :ناحيتكلا لاقؤ «ىسقي.نأ لبق اه ىضق ىلا اياضقلا تذشنو سف اع دعي -

 هيلإ نومصتخي يذلا يضاقلل يغبني ناك «كلذ ىلع يلو ذنم لزي مل «شترم ق ةساف هنأ ملع مث «ةريثك اياضق ذفنأو

 نود اميف لمعتست "يغبني" ةملك نأ :"حاتفملا" نع يومحلا لقنو «يضاقلا كلذ امب ىضق ةيضق لك لطبي نأ

 (ةيانع .حتف نع هيع) .بحتسملا قوفو بجااولا

 فيكف هيلع نمؤي ال هنأل :دلقي نأ .مثأو ذفن هتداهشب ىضق ول يضاقلا نأ ا اک املا ال يأ :ةداهشلل لهأ

 هنوك دعب اهريغ وأ انزلا وأ رمخلا برش وأ ؛ةوشرلا ذحأب اقساف راص يأ ] :قسفف (نييع) .هريغ ىلع هنم نمؤي

 هناوعأ اذك و «هل هتداهش لبقت ال نمو «هدلو ةوشرو هتوشر نيب قرف الو «هدعب وأ ءاضقلا لبق يأ [(ةياقن) .الدع

 برشك اهريغب نوكي دق قسفلاف الإو «يضاقلا هب قسفي ام مظعم األ ؛ركذلاب ةوشرلا صخو «كلذب ملع اذإ

 .اهيف طرش ال :ةيدهلاو «هنيعي نأ طرشب هيطعي ام :ةوشرلاو .هوحنو رمخلا
 راما ردا دلم ىلع ةوشرلا وهو «يطعملاو ذخالا ىلع مارح :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةوشرلا اومسق مهأ ملعاو

 : هللا اش مكاحلا دنع هرمأ يوسيل لاملا ذحأ :ثلاثلا :نيبناحلا نم مارح كلذك وهو « ؛هکحیل شتا : يناثلا

 لالخ وهو «هلام وأ هسفن ىلع فوخلا عفدل عفدي ام :عبارلا «عفادلا ال ذخألا ىلع مارح وهو ؛عفنلل ناو

 .ذحآلا ىلع مارح عفادلل

 مامإلا ركذو «شتري مل اميف ذفنيو :ىشترا اميف هؤاضق ذفني ال :ليقف «ىشترا اذإ يضاقلا اياضق يف فلتخاو

 فو «ةلطاب شتري مل اميفو ىشترا اميف هاياضق نإ :انخياشم ضعب لاقو ءاضيأ ىشترا اميف ذفني هنأ :يودزبلا

 ءملظ هيف سيل قحب هاشر يذلل مكحو (ةوشرلا يضاقلا ذخأ نإ :يروباشيبلا دمحم ل ,يضاقلا تادا تات

 (حتف «ييع) .يشترملا ةلادع طوقسل ؛الطاب مكحلا اذه ناك

 كل يأ ] :لزعلا قحتسيو (ئيع) :ةوشرلا ريغب قسف ول د ةيالولا يف هرمأ ءادتبا ىلإ لت :لرزعني ال

 «هلزع ناطلسلا ىلع بجي يأ [(ط) .ىوتفلا هيلعو «لزعني :ليقو «بهذملا رهاظ يف قوسفلا ءرطب لزعلا قحتسي

 .لزعني قبأ اذإ ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلاك اود ايضار نكي ملف «هتلادع دمتعا دلقملا نأل ؛قسفلاب لزعني :ليقو

 مامإلا لزعني الو «فالح الب ةمامإلا عنمب ال قسفلا نأل ؛ءاضقلاب ديقو «ةثالثلا تلاق هبو ءزاج قبآ وهو نذأ ولو

 طرش ةلادعلا نإو «لوألا وه رهاظلاو ءايضاق حلصي ال قسافلا نأ :ةثالثلا انئاملع نع "رداونلا" يقو «قسفلاب

 ادع املاع وكي نأ الإ زوج ال :يعفاشلا لاقو «دؤاضف حص «لهاجلا يلو ول يح داهتجاالا اذكو ةي ول آلا

 عءاضقلا نم دوصقملا نذل ؛هريغ ىوتفب يضقي نأ هک هنأ ؛ظرشب ن سيل داهتجالا نأ : حيحصلا نكل ءانومأم

 = هديؤيو «هريغ ىوتفب ىضق اذإ دلقملا نم لضحي «هسفن داهتجا نم لصحي امك كلذو «قحتسملا ىلإ قحلا لاصيإ
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 أظف ىضاقلا اک 0 ذل :ليفو ءايتفم حلصي قسافلاو ءايضاق رضب آل
 نوحي نا قا

 ل لا as هلقعو هفافع يف هب اقووم نوكي نأ يغبنيو ءادينع ًاراّبج اظیلغ
 هيف الماك ل روكي يأ هيلع ادمتعمو انمت هم يأ يضاقلا اللا ایا کس يأ

 كيدعي انآ ءايطاقن ىمبلا ىلإ ادا كوسر قثعب :لاق هو ايلع نأ + ةت نو لفت دعا هک اه اك

 توو قلئانسلا ينافهرس هللا نإ" :لاقف ياضقلاب ل ملع الو «ثادحأ مهنيب نوكي موق ىلإ ئيلسرت :تلقف «نسلا

 نكي: ايلع نأل ؛زاوجلل طرشب سيل داهتجالا نأ ىلغ لدي هنإف «كلذ دعب نينثا نيب ءاضق يف تككش امف ؛"كبلق

 (ةيانع «ئييع) .ةنالثلا دنع زاوجلا طرش داهتجالا ؛ تولا قو «دغنیح داود ا لهأ نم

 خسف وأ دقع يف ىضق ولف ءايضاق رصي ال ةوشرلا ءاطعإب ءاضقلا ةدهع ذحأ الجر نأ ول يأ اضاف يفي 2

 ءامهنيب يشمي يذلا وهو ءاضيأ شئارلا ىلع :ليقو «يشترملاو يشارلا 4 هللا لوسر نعل دقو «هؤاضق ذفنت ال
 يطعي نم مهنمو ءرصم ةاضق اميسال ديعولا اذه نامزلا اذه ةاضق رشبت نأ يغبنيو «هدي ىلع ةوشرلا ذحؤتو

 هللاو «قاسفلاو ةلهجلا يديأ يف هعوقو نع بصنملل انوص تدرأ اإ :لوقي هيلع بتوع ذإف ةدهعلا هذه ةوشرلا
 (ئيع).ةدارإلا نم ءيش هيلع ىفخ ال

 اينما توکی نأ حلصي ال يأ :"ال ليقو" :هلوقو ءأظخلا ىلإ ةبسنلا نع ارذخ دهتجي هنأل :خل ! حلصي قسافلاو

 نأ طرتشي الو «هلقعغو يفملا مالسإ طارتشا يف فالح الو «نيملسملا روا نم نال ؛هحرشو 'عمجملا' قناني موتو

 نأ لحرلل لحي ىم دمحم لئسو «هتراشإ تمهف ثيح سرخألا ءاتفإ حصيف ءاقلمالا لو اکو لو ارس قريب

 مالسإلا ردص لاقو «فنأي الو ييحتسي الو «عحر أطخأ اذإو .هأطخخ نم رثكأ هباوص ناك اذإ :لاق ؟نفي

 نأ ردقي ال هنإف «داهتحالا لهأ نم نوكي نأ بجي يفملا نأ ىلع ءاهقفلاو ءاملعلا عمجأ :"هلوصأ" ف يودربلا

 لحب ال داهتجالا لهأ نم نكي مل نإو «ةلاحم ال داهتجالا ىلإ جاتحي هنإف «داهتحالا لهأ نم نكي م اذإ سانلا يفي

 نم الوق هيف ظفحي ال اميف يفي نأ هل لحي الو :ءاهقفلا لاوقأ نم ظفحي ام ىكحيف «ةياكحلا قيرطب الإ يفي نأ هل

 (حتف) ١١١/۲] :قئاقحلا زمر] .نيمدقتملا لاوقأ
 .نيرخأتملا نم ريثك هراتحاو «تانايدلا يف لوبقم ريغ هربحو «ةينيدلا رومألا نم هنأل ؛حلصي ال يأ :ال ليقو

 مالكلا 5 ادیدش بلقلا يساق يي 5 :اظيلغ (ندعم) .ايفاح يأ ةمجعملا ديدشتو ءافلا حتفب : اظف (ئييع «ط)

 هذهو ىداسفلا عفد ءاضقلا نم دوصقملا نأل ؛هلهأل اوا قحلل ادناه يأ : ادينع (كدعم؛ ئيع) .اشحافتم

 (ييع) .مارحلا باكترا نع هفك يف يأ «نيعلا حتفب :هفافع يف (ندعمءئيع) .داسف اهنيعب ءايشألا

 ضعغبأ قمحألا" :ثتيدحلا قو ؛قمحألا وهو «لقعلا صقان ىلوي الف «سفنلل تايلكلا كاردإ امك ةوق نلقعلا :هلقعو

 صربألاو ةمكاأألا تباع هع ىسيع :لاقوا : 'لقعلا وهو هيلع ءايشألا زعأ مرح ذإ ؛ىلاعت هللا ىلإ قلخلا

 كرت لاعفألا ثيح نمو «ةيحللا لوطب ةروصلا ثيح نم هتفص ىلع لدتسيو ءأربي ملف قمحألا تجللاعو ءامهأربأو
 - ملعلا نم ولخلاو «تافتلالا ةرثكو باول ةعرسو «مالكلا ةرثكو بجعلاو «هفرعي مل نمب هتقثو «بقاوعلا يف هرظن
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 «ةيولوألا طرش داهتجالاو هقفلا هوجوو راثالاو سلا هملعو همهفو هحالص و
 ی

 هك رد يآ

 2778 2220000 8 ءاذكه نوكي نأ يغبني يتفملاو

 شحف لاق نإو .ءطنق رقتفا نإو رطب ئغتسا نإ ءاليخلاو وهسلاو ةلفغلاو ءملظلاو هفسلاو ,ةفخلاو ةلجعلاو =

 :هلوقو .خرص ىككب نإو هقهق كحض نإو هقفي مل :هل ليق نإو ؛نسحي مل لاق نإو حلأ لأس نإ «لخب لثس نإو
 ‹ راثآلاو ةتسلاب ةملع" :ةلوقو :ةقيرطلا ميقتسم ةةير بحاض الو كوتهم سيل اروعسم ناك نأب "ةحالضو"

 ءريسفت فطع فطعلا نوكي لوألا ىلعف ؟نيعباتلاو ةباحصلا نع تبث ام هنأ وأ ةنسلل فدارم رثألا له فلتخا

 اتوكسو العفو الوق 55 هللا لوسر نع تبث ام املاع نوكي نأ :لصاحلاو «نيابلا فطع نم نوكي يناثلا ىلعو

 (يماش «حتف) .هنياعي رمأ دنع

 [(نيع) .اهيلع ئبي يلا لوصألاو اهنم هقفلا طبنتسي ىلا هقرط يأ ] :هقفلا هوجوو .هلعفو:ت- يببلا لوق يهو :ةنسلاب

 يلا يناعملاب ملعلا وهو ولع لكل ال نيدلا يف صاح ملعل مسا ءاملعلا ةماع دنع هقفلاو «هقفلا قرطب هملعو ي

 ىع ةغل ملعلاو ءاتاراشإو اهتايضتقمو ةمألا عامجإو ةنلع لوسرلا نئسو ىلاعت هللا باتك نم ماكحألا اه تقلعت

 .ءيشلا نعل سفنلا كاردإ ملعلا :يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا هركذ ام حالطصالا يفو ؛لهجلا ضيقن ةفرعملا

 لا وعل سفنلا كاردإ ىوس ةيهام ملعلل سيل هنأ لصاحلاو

 [(ييع) .ةميزع اذهو ةنسلاو باتكلا يف ام عيمجب املاع نوكي نأب دوصقملا لينل دوهحلا لذب وه] :خ ! داهتجالاو

 زوجي الف «زاوحلا طرش وه :ةثالثلا تلاقو «هريغ ىوتفب لمعيو حيحصلا يف لهاجلا ديلقت زوجي ىح زاوحلا طرش ال

 نوكي نأ كلذ يق ةصخرلاو ةميزع اذهو ةنسلاو باثكلا فام عيمجم املاغ نوكي نأ وه :داهنجالاو ءلهاجلا ديلقت

 .ماكحألا امي قلعتت ىلا صوصنلا نم ةعقاولا ةثداحلا بلط هنكمي لاح

 ءامهنم ماكحألا هب قلعتي ام ملع اهملعب دارملاو ءاهقرطب ةنسلاو :هيناعمي باتكلا ملعي نأ وه :ءاملعلا رثكأ لاقو

 ةفرعم طرتشي الو ءاهقرطب اهتلدأ نم اهطابنتساو ةيعرشلا ماكحألا جارختسا هنكميل ؛سايقلاو عامجإلا ةفرعمو

 داهتجا ىلع ةينبملا عورفلاب افراع نوكي نأ اذه عم طرتشي :ليقو «مهئاراب نودهتجما اهجرختسا ىلا عورفلا

 «داهتجالا لهأ نم وهف «نيمدقتملا بهذمو "طوسبملا" ظفح نم :ليقو ءامهريغو يعفاشلاو ةفينح ناک .فلسلا

 ول مت مث ءاهيلع تبت ۽ ماكحألا نم اريثك < نأل سانلا تاداع امي فرعي ةحيرق بحاص نوكي نأ ن ْ م اذه عم دبال : قو

 (نيكسم «ئيع) .ىلوأ ةداهشلا لهأك لدعلاف اه اظفاح نكي مل ولو «ىلوأ ةمئألا ل ا د ظفاحلاف ادهتحم نكي مل

 نم امأو «دهتجا :نييلوصألا دنع وهو «يضاقلا يف ركذ امن امهريغو ةنامألا ملعلا يف هب اقوثوم يأ :يغبني يتفملاو

 لوقب ذحألا يف يضاقلاك ٍيفملاو «يفملا مالكل لقن لب «ىوتفب تسيل هاوتفو «تفع. سيلف نيدهتحملا لاوقأ ظفحب

 (حتف «ييع) .دايز نب نسحلاو رفز لوقب مث ,دمخم لوقب مث ءفسوي يبأ لوقب مث «قالطإلا ىلع ةفينح يبأ
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 ...... ءاضقلا دّلقت زوجيو «هلأسي الو ءال هنمأ نإو «فيحلا فاح نمل دلقتلا هركو
 ءاضقلا لوبق

 هفداريو ليملا وه ةلمهملا ءاحلاب فيحلاو ءملظلاو روحلا وهو هيف فيحلا فاح نمل رحت ةهارك يأ 'دلقتلا هرک و

 رجعلا فاح نم نأ :لصاحلاو ١85(: :ةرقبلا) افتح صوم ب تاک مفا :یلاعت هلوق هنمو «نونلاو ميحلاب فنح

 ةرشابم ىلإ ةليسو لوحدلا ريصي الئل هيف لوحدلا هل ةرك هيف نوبللا هسفن ىلع نمأي الو ءاضقلا ضرف ءاذأ نغ
 (ةيانع «حتف) .ءاضقلا يف فيحلا وهو حيبقلا
 «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكب ءادتقا هيف لوحدلا هل هركي ال ءاضقلا يف i يأ :*ل هنمأ نإو

 يور دقو «ةفينح يبأو يبعشلاك ءاملعلا نم ريثك عنتما هنأ ىرت الأ «فيحلا هسفن ىلع نم أ نإو ًاراتخم هركي :ليقو

 :فسوي وبأ لاق نح اطوس نيثالث ةرم لك دلحو سبح يح ىبأف «تارم ثالث ءاضقلا ىلإ يعد ةفينح ابأ نأ
 هيلع ردقأ تنكل ةحابس رحبلا عطقأ نأ ترمأ ول :هل لاقف ءبضغملا هبش هيلإ رظنف «سانلا تعفنل تدلقت ول
 قبس اه نيبو اذه نيب ضراعت الو "نيكس ريغب حبذ امتأكف ءاضقلاب يلتبا نم :لع هلوقلو ؛ايضاق كب نأكو

 نإ نيع ضرف نوكي دق هنأ :لصاحلاو «هيلع نيعت اذإ ام ىلع لومحم قبس ام نأل ؛تادابعلا لضفأ ءاضقلا نأ نم
 ءكلذ هنظ ىلع بلغ نإ امارحو «ملظلا فوح دنع اهوركمو «هريغ دوجو دنع لهألل ةيافك ضرفو «نيعت

 (حتف «ئيع) .نيملسملا قوقحل ةنايص نيعت اذإ هيلع بحو امنإو «رم امك احابمو

 اا هيع) .هنم زجعيف هسفن ىلع دمتعي ذعيح هنأل ؛ءاضقلا لأسي نأ دحأل يغبني ال يأ | :هلأسي الو

 هسفن ىلإ لكو ءاضقلا بلط نم" :#تلع هلوقل ؛هبلقب هبلطي الو هناسلب ءاضقلا لأسي ال ءاضقلل حلص نم يأ
 نمو اهنا 7 ضوف يأ فيفختلاب لوعفملل يئبملا ةغيص ىلع لكو «"هددسي كلم هيلع لزن هيلع ربجأ نمو
 دخلا تل أ هدد ةعوسلاب درا شل أل عر لإ كش مرو لو ناک هيبتا لإ ىلا طيف
 ىل وي ال ةيلوثلا بلاط : "ةصالخلا" ف و لاق اذهلو ءةيلوتلا بلط زوجي ال ءاضقلا بلط زوجيال امك و «باوصلل هقفويو

 (حتف ؛ئيع) .ةطورشم فقولا ىلع ةيلوتلا تناك وأ اهيلع نيعت اذإ الإ
 :ليقو «طيرفتلاو طارفإلا يفرط نيب طسوتملا وه :ليقو «هعضوم ءيش لك عضاولا وه :لداعلا ج دلقت زوجيو

 يلوملا نوكي نأ نيب هلهأل دلقتلا زاوج يف قرف ال يأ :ملاظلا وه :رئاجلاو ,ناسنإلا تالامك تاهمأ نيب عماجلا
 يفو ؛ذئنيح هيلع مرحيف «قحلاب ءاضقلا هنكمي ال ناك اذإ الإ «جاجحلا نم هودلقت فلسلا ءاملع نأل ؛ارئاح وأ الداع

 .رفكي لداع تنأ وأ تلدع :نامزلا اذه ناطلسل لاق نم :اولاق ىح لداعلا ناطلسلا دجوي ال نامزلا اذه

 ,ةيواعم نم هودلقت ةباحصلا نأل ؛مامإلا ةعاط نع اوجرحخ نيذلا نم اضيأ دلقتلا زوجيو يأ "يغبلا لهأ نمو" :هلوقو

 :هكف يلع لاق دقو «رساي نب رامع ثيدح كلذ ىلع لذ «يلع ديب قحلا ناكو بف يلع ةبون يف ايغاب ناكو

 = ىغبلا لهأ يضاق :فاصخلل "يضاقلا بدأ بيذمت" يف يحصانلا دمحم وبأ مامإلا لاقو ءانيلع اوغب انناوخإ
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 وهو «هلبق ضاق ناويد لا دلقت ناف :ىغبلا لهآ نمو «رئاجلاو لداعلا ناطلسلا نم
 كاويدلا ص

E SEN E OEE OO E E e E ءاهريغو رضاحماو تالجسلا اهيف ىلا طئارخل ا 

 اذإ جراوخلا نأل ؛هلطبأو «هزجي مل لدعلا لهأ نم رحآ ضاق ىلإ عفر مث ؛«ءيشب ىضقف مهنم ناك اذإ جراوخلاو =

 هؤاضق رجي مل مهتداهش رحت مل اذإو ؛مهتداهش زوجت الف مهلاومأ اولحتساو «حالسلاب لدعلا لهأ ىلع اوحرح
 ىلع لمعي الاف هوا ترض ال ل كاضيأ باك ىلع لسو الو ,يعختلا ميهاربإ لوق اذهو ههمكح ذفني الف

 AVY E مرآ (حتف) .هباتك

 فشكتيل] :خإ لأسي (ندعم) .ًايضاق راصو ءاضقلا لبق يأ :دلقت (نييع) لإ نم دلقتلا ًاضيأ زوجي يأ :نمو

 لوزعملا يضاقلا ناويد لأسي ايضاق دحأ راص اذإ يأ [(حتف) .لوزعملا لوقب لمعلا مزلتسي الف «نيسوبحلا لاح هل

 وحن ريغصتلاو عمجلا يف تدرو افيفخت ءاي نيواولا ىلوأ تبلق ناّود هلصأ ناويدلاو «هلوقب لمعلا مزلتسي الك

 يمس امنإو «ةديرجلا وه ناويدلا ذإ ؛زاج اذهو :طئارخلا وه ناويدلا يأ "طئارخلا وهو" :هلوقو «نيويودو نيواود

 ميدأ نم ءاعو يهو ؛ةظيرخ عمج :طئارخلاو «ةديرجلا لاحم طئارخلا نإف ؛ةيلحملاو ةيلاحلا ةقالعل اناويد طئارخلا

 .اهريغو رارقإلاو نهرلاو عيبلا هيف بتك ام يأ كصلا وه لجسلاو «سيكلا يأ هريغو

 ءلوكنلا وأ ةنيبلاب مكحلاو هراكنإو هيلع ىعدملا رارقإ نم ىرج امو نيمصاختملا ةموصح هيف بتكي ام :رضحماو

 مسا :لجسلا : 4 بتكلل لا ىطك # ةيآلا ريسفت يف "نيلالحلا" يق لاق ءةثالثلل نالوانتم ةقيثولاو ةجححلاو

 عع ماللاو بوتكملا نعمب باتكلاو ةفيحصلا لجسلا وأ «ةدئاز ماللاو هتوم دنع مدآ يب ةفيحص باتكلاو كلم

 يف امهريغو رضاحلاو تالحسلا عضوي افنإو «هليجستو يضاقلا لاجسإ هنفو ءاعمج بتكلل :ةءارق فو ءىلع

 :اهادحإ :نيتخسن بتكي يضاقلا نأل اذهو ءءاضقلا ةيالو هل نم دي يف لعجيف «ةجاحلا دنع ةجح نوكيل ؛ناويدلا

 .ناصقن وأ ةدايزب رييغتلا هيلع نمؤي ال مصنخلا دي يف امو ءمصخلا دي يف :ىرخألاو ءاهيلإ ةجاحلا لامتحال هدي ىف

 وأ موصخلا لام نم ناك اذإ اذك و «ديدجلا يضاقلا دي يف اهعضو يف لاكشإ الف «لاملا تيب نم قاروألا تناك نإف

 لوزعملا ناويد اضبقيل ؛طوحأ نانثالاو ايعأو الدع وأ :ةئانمأ نم نيلدع ثعبيو «حيحصلا يف يضاقلا لام

 امو ةطيرح ف هناعمجي تالجسلا خسن نم اهيف ناك امف ةف انيك ل وزعملا نالأسيو عهنيمأ ةرضخ وأ هت رض

 نم ناك امو «ةطيرح يف هناعمجي فاقوألا ميق اهيف خسن نم ناك امو :ةطيرخ يف هناعمجي ءايصوألا بصن نم ناك

 (حتف) ١١8/7[ :قئاقحلا زمر] .رييغتلا نع ازرحت هيلع امتع كلذ اضبق اذإف :كلذك كوكصلا

 ام وهو رضحلا عمج :رضاحماو (نييع) .كصلا وهو ماللا ديدشتو ميحلاو نيسلا رسكب لجس عمج :تالجسلا
 ميقلاو ءايصوألا بصن نم :امهريغو (ندعم«حتف) .ةلابقلا رضحملا :ليقو ءاهوحن و نيمصاختملا ةموصح هيف بتكي

 (نيكسم) .اهوحنو تاقفنلا ريدقتو «فقولا لاومأ يف
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 هيلع ىداني الإو «همزلأ ةنيب هيلع تماق وأ قحب رقأ نمف و ءنيسوبحملا لاح يف رظنيو
 نيس وبلا نم

 رقي نأ الإ لوزعملا لوقب لمعي ملو «رارقإ وأ ٍةنيبب فقولا تالغو عئادولا ف لمعو
 بف رتعي يا ا يضاقلا فقولا لص e ا

 ا ت راد وأ دجسملا ف يضقيو ءاهيف هلوق لبقيف < ا اهملس هنأ ديلا وذ
 ىضاقلا لورعملا ديلا يذ تاللغلاو عئادولا لوزعملا يضاقلا

 ىلعف يلاولا نجس يف نيسوبحملا امأ «يضاقلا نجس يف يأ [(نيع) .نيملسملا لاح ارظان بصن هنأل] :خإ رظنيو

 «مدب ابولطم الجر الإ ديق يف دحأ تيبي الو «هقلطأ الإو «هبدأ بدأ همزل نمف يهلاوحأ يف رظنلا هبئان وأ مامإلا

 يضاقلا مزلأ يأ :همزلأ (ييع) .مزلم رارقإلا نأل ؛هايإ همزلأ :قحب (حتف) .لاملا تيب يف لام هل سيل نم ةقفنو
 ىدان يأ | :ىداني .ةنيب هيلع نكي م وأ ءيشب وه رقي مل نإو يأ :الإو (ط «نيع) .سبحلاب سوبحلا كلذ ديدجلا
 نالف بلطي ناك نم :يدانملا لوقيو «سوبحلا ةلحمت ءادنلا نوحراشلا ديق [(نييع) .ديدحلا يضاقلا ةهح نم دانم

 ذحأي الإو ءامهنيب مكحي ءائيش هيلع ىعداو دحأ رضح نإف «هنيبو هنيب عمجي ىح «رضحيلف قحب سوبحملا نالف نبا

 .ىري ام ردقب سوبحملا ىلع :هيلع (حتف «نيبع) . .هقلطيو اليفك هنم

 رارقإو ءةجح كلذ لك نأل ؛هدي يف نمع :رارقإ وأ (ندعم) .ءانمألا ىديأ يف لوزعملا اهعضو يلا يأ :عئادولا

 ةلوبقمي تسيل درفلا ةداهشو ءاياعرلا نم دحاوب قحتلا لرعلاب هنأل :لورعملا لوقب (نيع) .لوبقم ريغ يبحألا
 راصف هديك عدوملا ديو «يضاقلا عدوم هنأ هرارقإب تبث هنأل ج رقي نأ الإ (يیع) .هسفن لعف ىلع اميسال

 اذإ الإ هب هرارقإ لبقيف هعدوم دي يف ناك اذإ اذكف «هب هرارقإ حص انايع هديب ناك ول ذإ ؛لاحلا يف هدي يف هنأك

 ءلوألا هل رقملا ىلإ ملسيف «هريغل هب رقي يضاقلاو «هيلإ يضاقلا ميلستب رقأ مث «هريغل رارقإلاب ديلا بحاص أدب
 هب رقأ ام دعب هيلإ هملس هنأب رقي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملاو .يناثلا هرارقإب يضاقلل هتميق رقملا نمضيو

 هرارقإ لبقي الف «هريغل هب رقي مث «هيلإ هملس لوزعملا نأب رقي وأ «هانركذ ام امهمكحف «ميلستلا ركني وأ :هريغل

 مث «هيلإ هملس يضاقلا نأب رقي نأ :عبارلاو ؛يضاقلا دي يف هنأك راص هيلإ هملس يضاقلا نأب رقأ امل هنأل ؛ ىاثلل

 .فقولا تالغو عئادولا:اهيف (حتف) ١١8/7[ :قئاقحلا زمر] .رهاظ همكحف ءوه نمل يردأ ال :لوقي
 نيب مكح ك هنأل ؛ءاضقلل دجسملا يف سلجي يأ [(نييع) .دجسملا يف مكحلل سلجي ناطلسلا اذك وإ :يضقيو

 يف ناك نإ ىلوأ عماجلا دجسملاو «دحاسملا يف مكحلل نوسلجي اوناك نودشارلا ءافلخلاو «دجسملا يف نينعالتم

 هنأل ؛دجسملا يف هسولج هركي :يعفاشلا لاقو ءاهطسو يف ادجسم راتخي ءاهنم فرط يف ناك اذإو ءةدلبلا طسو

 نع ةعونمم يهو «ضئاحلا هرضحيو (۲۸:ةبوتلا) نسجت نوكرْشُمْلا اًمْنإإ# :ىلاعت هلوقل ؛سحن وهو ؛كرشم هرضحي
 :كلام لاقو «ةباد يف ىوعدلا تناك ول امك اهريغو ضئاحلل يضاقلا ج ورح نكمب :انلق ءدجسملا يف لوخدلا

 لصفب سأب ال «نامصخلا هيلإ مدقف ءدجسملا يف ناك ول امأو «تاموصخلا لصفل هيف سولجلا دمعت اذإ هركي امنإ

 - عنمي الو ءناكم نود ناكمي صتخي الف «ةدابع مكحلا نأل ؛هراد يف يضقي وأ يأ "هراد وأ" :هلوقو «هيف ةموصخلا
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 ana .اهشيو ةصاخ ةوعدو «كلذب هتداع ترج نم وأ :هبيرق نم الإ ةيده دريو
 ةاداهملاب

 يضاقن

 نع فك ةحججاح وأ عوج وأ بضغ وأ مه هارتعا نإو ءبكار و 9

 بريش الو غديقش قع اوا داو وأ حرفب هبلق لغش لاج يف اكونت الا دحأ عقادي. رهو يشق الو مكمل

 (حتف (ئييع) .ةمهتلا تروي هنأل ؛ةدحو سل الو ار الو : اج ندا ق

 وأ هتفرعم دعبل اهدر ردعت ولف [(يع ع .ةباحصلا تناك اذه ىلعو ءاهنع بنتجيف ةوشرل ١ ةبشت اهنألا : كيده درلو

 ضارقتسالاو ءاهتميق لثم هاطعأ ع ىذأت ولو «ةيلإ تدر ءاهبحاص.ءاح ناق ءلالا تيب ف اهعضو ءةناكم دعبل

 ىلع ةيبتللا نبا :هل لاقي ءدزألا نس السر لمعتسا ع هنأ يراخبلا هاور ام :كلذ يف لصألاو ءةيدهاك ةراعتسالاو

 فنا رظنيلف همأ 7-5 أ هيأ نكن ف سلج الهفا ا لاقف يل يدهأ اذهو محل اذه :لاق .مدق املف «ةفدصلا

 نم ةيدهلا لوبق نأ انفرعف ؛لامم مدق امل كف ةريره يبأ عم هدو رمع لعف كلذك و ؛لاملا تيب يف هلعجو "ال وأ هل

 (ييع) .ةيدهلا دري ال نأ هل نأ الإ يأ :الإ (ةيانع ءحتف) .ةفصلا هذهب ناك اذإ ةوشرلا

 (ئيع) .مارح يهو محرلا ةلص ةعيطق مهنم اهدر يف نأل ؛مرحلا مح رلا وذ وهو :هبيرق نم

 هنأل ؛ذغنيح اهدري ةداعلا ىلع داز وأ «ةموصح امه تناك ول نح ءاضقلا لبق ةاداهملاب يأ :2! ترج نمت وأ

 لوألاو ءال وأ ةموصح اذ نوكي نأ امإ يضاقلل يدهملا نأ :لصاحلاو ؛لولغلا نم نوكيف «ءاضقلا لحأل ذئنيح

 نأ ا :ىاقلاو نکی ركدلضقلا لق اطا تاك اوسو هر وأ ايرق اك لوس اقلط هيد لوف قوق ل
 «هاماحتيف ءاضقلا ىلع لكأ هنأل ؛كلذك ناثلاو «نكي مل وأ لبق نم ةاداهملاب ةداعلا هل ترج نمم وأ ابيرق نوكي

 ايادملا تناكف «نيملسملا نع بئان لمعلا اذه يف وهو «هلمعل هيلإ يدهأ اغنإ هنأل ؛ةطقللا مكح همكحو «للملا

 (ةيانع «ٰييع) .مه ئبعملا ثيح نم
 :ليقف اهفيرعت يف فلتخاو ةلجأل تلعج األ ؛اهرضخ ال يعي «ةصاخلا ةوعدلا دري يأ :ةصاخ ةوعدو

 ء«ةصاخ يهف ناتخلاو سرعلا ريغ يق تذختا ةوعد لك :ليقو «هلحأل الإ اهبحاص اهذختي ال لا يه ةصاخلا

 «ةصاخ يهف ةرشع ىلإ رفن ةسمخ ناك نإ :ليقو «هريغ نم وأ بيرقلا نم نوكت نأ نيب ةصاخلا يف لصفي ملو

 نم عنتمي ال هرضحي ال يضاقلا نأ ملع ول لاج ناك نإ ةوعدلا بحاص نأ :حيحصلاو «ةماعف اهنم زواج نإو

 عنتمي يضاقلا اهرضحي ال ةوعدلا ذختا ول هنأ ملع ول لاحب ناك ن

 تس ف EE ىدرلا ردذعت و ةا هل سیل اه يضاقلا 8 اذإ 5 يداتعملا لغ ةداعلا هل نم د زا م ك ١ | بح لوألاو ۹

 نإو اه وبقب اپ ال ةماع هذهف «ةوعدلا داخلا

 ۲۹۹/۲ :قئاقحل ا روا .يضاقلا اهبيحي ال ءةصاح ةوعد هذهف «ةوعدلا ذختي الو

 كى نإ حةبججا و ل صح ةت بت وی يبأ ةياو ر قو قوقح ةتس ولسملا ىلع E E ل هل وقل ج! دهشيو

 51 د 1 ١ ١ 5 5 + 1 1 ١ .١ ب يميل مسن / 1 -

 لا كيعل ادإ ۾ اد رخ نأ تام ادا ۾ هذ هعب نأ محرم ادا ۾ ةي لا واعد ادا : هيلع اجاوب ت رب لشقق ءاكيش ءا هلصحت

 (ةيانع ‹حتف) .ءاضقلاب طقسي "ل ملسملا قحعو ا ا سطع ادإو هحصني نأ هحصنتسا اذإ و هيلع ماسي
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 اهدا راسها نع يقف .الابقإو ا امهنيب يوسيو «ضيرملا دوعيو ةزانجلا
 يضاقلا بنتجي يأ  سولحلا ثيح نم يأ

 دهاشلا نيقلتو حارملاو هتفايضو هتجح نبيقلتو هتراشإو

 (ئيع «عم) .نيملسملا قوقح نم ةدايعلا نأل ؛نيمصاختملا نم نكي مل اذإ :ضيرملا دوعيو
 وسيف ءاضقلاب مكدحأ ىلتبا اذإ" :التلع هلوقل ؛سولجلا يف نيمصخلا نيب ةيوستلا ىعاري يأ :امهنيب يوسيو
 ؛رخالا ةرق رسل «همصحخ ىلع ارتي ءرحالا ىلع اههرحسأ مدق اذإ هنألو ؛ رظنلاو ةراشاللاو ىلا اک

 أ ىلع ليلد اذهو .فيرشلاو يندلاو «ةيعرلاو ةفيلخلاو «نبالاو بألاو «ريغصلاو ريبكلا نيب ةيوستلا يعاريو
 نم دحاو همصخو .همصخ عم بد يلعل حيرش لعف اذكه «ءاضقلا هالو يذلا كلملا ىلع يضقي نأ يضاقلل

 امهنيب مكح نأ دعب امهدحأ ىلإ ليملا نم هبلق يف هدجي اميف هيلع حرج الف «لعفلاب امهنيب ىوس اذإف «ةيعرلا
 نيالا نس .راقنلا ةيوستا هب ديوي ةلابقإ" لوقو :ةلاسن نوب .مسقلا نتا فيلع هل ةريذق ال كلذ: فأل قليب
 ؛ضرألا ىلع هيدي نيب ناسلجيف «سلحبا يف امهنيب ىوس «يضاقلا يدي نيب نامصخلا رضح اذإ هنأ :لصاحلاو

 هنيمي نع امهدحأ سلجأ ولو «ةيوستلا توفيف «يضاقلا ىلإ برقأ امهدحأ ناك «دحاو بناج يف امهسلحأ ول هنأل

 (ةيانع «حتف).نيميلا لضفل ؛كلذكف «هراسي نع رحآلاو
 دحأ ملكي ال يأ :ةراسم (ئيع) .رخآلا نود امهدحأ ىلع لبقي الف لابقإلا ثيح نم امهنيب يوسيو يأ :الابقإو

 ريشي الو هديب امهدحأ ىلإ ةراشإلا نع بنتجيو يأ :هتراشإو (ييع) .ةمهق هيف نأل ؛رحآلا نود ارس نيمصخلا
 (ئيع) .هل ةناعإ هنأل ؛امهدحأ ةجح نيقلت نع زرتحيو يأ :هتجح نيقلتو (نييع) .هبجاحب الو هسأرب

 بنتجي يأ [(يع) .هب ساب الف اعيمج نيمصخلا فاضأ ولف ؛نيمصخلا دحأ ةفايض نع بتجيو يأ ] :هتفايضو
 هعم نوكي نأ الإ نيمصخلا دحأ فيضي نأ ىغبني ال :"طوسبملا" يفو «نيمصخلا دحأ فيضي نأ نم يضاقلا

 يأ :يعليزلا لاق جارار لوقو ةمصضح لج قرت هنأل ؛ههجو يف كحضلا نع اضيأ بنتجيو «همصح
 ةيبضاب بهذي ترت ضيا كلا سلف : ريغ يف حازملا رثكي الو «يضاقلا ةبيه بهذي هنأل ؛انقلطتم حازملا بنتجي

 وهف ارضح اذإف ياضقلا سلخ ةمشح بهذي .فقللذ تإف ءهلجأل هيلإ امدقت ام ريغب امهملكي ال هنأ م

 نوكي ال يك نسحأ وهو «قطنملاب هائدبي يح امهكرت ءاش نإو ءامكلام :لاقف «مالکلاب امهأدب ءاش نإ «رايخلاب

 نق يیز :جاهعتعقل دعق هنأل ؛ةموصخلل اجيهم
 (ئيع) . .امهريغ عم وأ امهدحأ عم وأ | نيمصتلا عم اقلطم ح ارملا نع تشو يأ : حارملاو

 نسحتساو «نيمضخلا دحأل ةناعإ هيف نأل ؛اذكو اذكب دهشتأ :لوقي نأ :هانعمو قل ةداهشلا :دهاشلا نيقلتو

 ؛"دهشأ" ناكم "هلعأ" :لاقو «ةداهشلا ظفل كرت اذإ امك ةناعإلا نظ هيف سيل عضوم يف فسوي وبأ نيقلتلا

 لوقب يفي نأ يغبنيو «هنيقلتب ملع ةدايز دفتسي مل وأ «مالكلا يف رصح وأ «ةراشإلا كرت وأ «سلججبا ةباهمل

 - لثم يف ةمه الو «قحلا ءايحإ ةمهتلا عضوم ريغ يف هنيقلت يف نألو ءءاضقلا لئاسم يف ةراهم رثكأ هنأل ؛فسوي يبأ
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 لصف
 ... ..... ضرقلاوا نقلا ف ةشبعا ىأ ناف يلع ا عقاب هرمأ هع اضم

 روفلا ىلع ةسبخج الو ع عاب

 يف امأو «هلاغشأ نيبو هئيب هتلوليح و :هليفكتو مصخلا راضحال ل جرلا كاسوإك ل نم ناكف =

 «فلألاب نادهاشلا دهشو «ةئام سمح ردي ةيلعغ ىعدملاو عةئاس سم و افلا يعدملا ىعدا كاك ةمهتلا عض وم

 قفو امك هتداهش يف قفوو «كلذب املع دهاشلا دافتساو ,ةئام سمح نم هأربأ هنأ لمتحي :لاق نإ ىضاقلاف

 (زومرلا عماجو «حتف).قافتالاب زوجي ال اذهف «يضاقلا

 ف هرک د عةبوقعلل حلصي سبخلاو «هد رت ببسب ةبوقعلا .قعحتسي نسانلا صعب ناك الو ؛نسبخلا لايب ق يأ :لصف

 عءاطق ىف ىلاعت هل وقف :باتكلا اهأ ع عامجإلاو ةنسلا و تالاب 3 هرشم وشو هتل نم ةلعج ۾ ءعءاضقلا باتك
2 ۴ 

 اها و «ةمهتلاب اا سرك خت يع هنألف :ةتسلا امأو :نسيحللا هبا ةارملا و. :ةدئاكا) 8 ضر 43 نم ا وفني وا : قيرطلا

 2 نامثعو رمعو ركب يبأو مالسلا هيلع هنمز يف نكي ملو «هيلع اوعمجأ مهدعب نمو :0 ةباحصلا نألف :عامجإلا

 يف هانب نم لوأ وهو ءنجسلا ئىب # يلع نمز يف ناك املو «دجسملا يف وأ سلحملا يف سبحي ناكو ءنجس
 ٠4٠/٠ 3١[ :قئاقحلا نييبت] .مالسإلا

 نکع ال امك هنم نکع ال كلذب هل ءيح ولو «ءاطو الو شارف هيف سيل نشح عضوم يف نوكي نأ :سبحلا ةفصو

 ضرف جحل الو ةعامج الو ةعمجل جرخي الو ؛نوثكمي ال نكلو ؛هناريج وأ هبراقأ الإ سانيتسالل هيلع لخدي دحأ

 همدخي نم دحو نإف هانضأ اضرم ضرم نإو «نيديعلاو ناضمر ءيجع جرخي ال اذكو ؛ليفكب ولو «ةزانج روضحل الو

 درج الو «لغي الو «سبحي مث «مصاخيل جرخأ نيد هل ولو ءبسكو ةحلاعمل جرخي الو «ليفكب جرحأ الإو ءجرخي ال

 (حتف) .ةنتفلل ايفن ؛ةدح ىلع نجس ءاسنلل لعجيو «برضي الو «ةناهإ قحلا بحاص يدي نيب ماقي الو «رحجاؤي الو
 (حتف) .مهرد سدس وهو اقناد ولو :قحلا

 ةعيدو وأ «ةريغ دي ف 3 ًانيع ىعدا اذإ امك هسفنب هيلإ عفدلا نم ياا نكمتي ۾ اذإ اع ديقي نأ ىغبني ا هرمأ

 ناك ا ےک وبا هاوس دعا «كلذ ىلع نهربو ê هل ايف وأ «هدي يف ىلا يه اأ نهربو ل

 (حتف) .هيلع ام عفدب ةرهأ ىلإ جاتحم ريغ كلاملا ىلإ هعفليو «هقح سنج نم وهاهو «هنم علا لاب نأ يضاقلل

 لام نع الدب همزل نيد لك يف يأ ] :نمثلا يف هسبح (ييع) .يعدملا ىلإ هيلع ام عفد نع عنتما يأ :ىبأ نإف
 يف امهنيب لصفو «رارقإب وأ ةنيبب قحلا توبث نيب لصفي مل خيشلا نإ [ (ييع ءط) .نمثلا لثم هدي يف لصح

 هنوك فرعي مل هنأل ؛هسبحب لجعي مل هرارقإب تبث نإو «هراكنإب لطملا روهظل ؛هسبحي ةئيبلاب تبث اذإ :لاقف "ةيادهلا"
 «هلطم روهظل ؛هسبح كلذ دعب عنتما اذإف ءلالا بحصتسي ملف «ءلاهمإلا يف عمط هلعلف ءةلهولا ل

 = ؛هسبح ىبأ نإف «عفدلاب هرمأ الاه هلأ نأ رفا نو لا يمس قلل يعدملا بلط اذإ امهيف هسبخي ال ن

 أ يف الطام

 :باوصلاو

 لو

 نأ :



 نسيحلا كايب ١ ١ ٤ ءاضقلا باتك

 ةعرغ تبغي نأ الإ رقفلا ىعّدا نإ هريغ يف ال :ةلافكلاب همزتلا امو «لجعملا رهملاو
 يعدملا و يه هيلع ىعدملا لإ همزتلا اميفو يأ

 سيسي بم بلا اع سرا < ییا
 هيلع ىعذدملل يأ سوبا لاح نع يأ افلا يضاقلا

 ةنيبلا نع زجع نإو «هسبح ىلأ نإف «عفدلاب هرمأ Nb هل نأ ةنيبلا يعدملا ماقأو علاملا كلا نإو ءهلطم روهظل =

 ١١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هيلع ىعدملا لوق لوقلا ناك ءركني وهو ءالام هل نأ يعديو

 هنأل ؛دقعب همزل نيد لك فو يأ | :ةلافكلاب همزتلا امو (ييع) .خلإ رهملا لثم همزتلا لام لك يفو يأ :رهملاو
 ىلع ردقي نيع لك يقو «كردلاب ةلافكلا معيو ءاورثك نإو «ليفكلا ليفك و ليفكلا معي [(نيع) .هلطم رهظ ءابإلاب
 تراص امنأل ؛اهكاله عدم ريغ اهعفد نم نيمألا عنتما اذإ تانامألاو ةبوصغملا نيعلا ىلع هسبح لمشيل اهميلست

 [تايانحلا شرأو] تافلتملاو بصغلا نامضك نويدلا نم كلذ ريغ يف هسبحي ال يأ :هريغ يف ال (حتف) .ةبوصغم
 ؛رقفلا ىعدا اذإ ءايشألا هذه يف سبخحي ال امنإو «بيرقلا وأ ةحوزلل تاقفنلا نويدو كيرشلا بيصن قتع لدب

 يأ هانغ تابثإ يعدملا ىلعو «نيدلا هيلع نمل لوقلا ناك دجوي مل اذإ راسيلا ليلد نأل ؛راسيلا ىلع ليلد ال هنأل
 همازتلا ىلع همادقإو «هب هانغ تبث هدي يف لامل لصح ثيح هنأل ؛لوألا لصفلا فالخب «نيدلا ءافو ىلع هتردق

 (ئييع) .عفدلاب رمألا دنع رقفلا وهو لصألاب كسمتم هنأل :رقفلا (حتف).هراسي ليلد هرايتخاب

 ءابلا [(نيع) .لطملا روهظل هسبحي ذقيحف يأ ] :ىأر امي هسبحيف (ئيع «ط) .ًالام هل ناب يعرش ليلدب :هانغ
 اهدئاعو ةدم نع ةرابع "ام'و «'هسبحيف" يف رتتسملا ريمضلا نم لاح فوذحمع. ةقلعتم اهوخدمو يهو ةيدعتلل

 لام هل ناك ول هنأ يضاقلا نظ ىلع بلغي يح ةحلصملا نم اهآر ةدمم اردقم هسبحيف :ريدقتلاو فوذحم

 نعم الف «لاماو ناكملاو نامزلاو صخشلا فالتخاب فلتخي كلذو «سبحلا ةاساقم ىلع ربصي ملو ؛هرهظأل
 ريدقتب سيلو يقافتاف رهشأ ةعبرأب هنعو ءرهشأ ةتسب هنعو رهشب ردقم هنأ ةفينح يبأ نع يور امو «هريدقتل

 نم رثكأ بحي ال ليلقلا يف :ةيكلاملا ضعب دنعو ءاموي ولو يضاقلا يأر ىلإ ضوفم ريدقتلا نأ :حيحصلاو ءامتح
 [١؟1/97 :قئاقحلا زمر] .طقف رهشأ ةعيرأ ريثكلا قو هرهش فصن

 تماق نإف «هآر ام ردق هسبح ام دعب ابوحو ال اطايتحا هناريج نم سوبحملا نع يضاقلا لاسي يأ :هنع لأسي مث
 ؛نئاد ةبيغب يفكي دحاولا لدعلاو «ةداهشلا ظفل ىلإ هيف جاتحي الو «سبحلا نم هجرخأ يأ هالح هراسعإ ىلع ةنيب

 هتقفن يف نيرسعملا لاح هلاح نإ :دهاشلا لوقي نأ :هتيفيكو ءمصخلا ةرضح طرتشي الو ءطوحأ نانثالاو

 (حتف) ١5١/7[ :قئاقحلا زمر] .ةينالعلاو رسلا يف هلاح انربتخا دقو «ةقيض هلاحو «هتوسكو
 اذإو كنزا می ناد :ثالث يف الإ ليفك ذخأ الب اک ىلا رق سبحلا نم هقلطأ يأ :خ2! هل رهظي مل نإف

 ٍةَرْسُع وذ ناك نإوإط :ىلاعت هلوقل ؛ةرسيملا ىلإ ةرظنلا قحتساو يضاقلا دنع تبث هترسع نأل ؛ابئاغ نئادلا ناك

 (حتف «ئيع) .املظ نوكي هدعب هسبحف (۲۸ ۰ :ةرقبلا) هيِةَرَسْيَم ىلإ ةَرِظَنف
 (ئيع «ط) .سبحلا يف اهآر ىلا ةدملا ىضم دعب نجسلا نم هحرخأ يأ :هالخ



 سبخلا نايب انه ءاضقلا باتك

 د ف ز م س

 ,قحأ راسيلا ةنيبو مسيح لات هسالل ناه ةميبلا ا ارق نيبو هنيب لحي ملو

 ا E OES ناو كم دقو نیغ ق او هرز ها لچرلا یوو :نسولا يس و
 يضاقلا

 راق ر و :حيحصلا وهو «مامإلا دنع هتمزالم نع ءامرغلا يض داقلا عني ال يأ ا! لحب مو

 هللا راظنإبف ءلجألا لبق ةمزالملا قح مه نوكي ال لحألا هل اوبرض نأب مهراظنإب ارظنم ناك ولف «ةرسيملا عد هللا

 لك يف نكمم كلذو «ءافيإلا ىلع هتردق نامز ىلإ رظنم هنأ :هلو ءدمحأو يعفاشلاو رفز لاق هبو «ىلوأ ىلاعت
 (ةيانع «حتف) ١١١/١] :قئاقحلا زمر] .هيفخي ال يك هنومزاليف «ةعاس

 ىلع ةنيبلا تماق ول ئأ :ةنيبلا درو (يع طا .اليل ال ارا هنومزاليف هتمزالم نم مهعنع ال يأ :هئامرغ

 هيلع لا هتوسك ىوس الام هل ملعن ال مدعم سلفم هنأ نادهاش دهش وأ نانثا ربخأ نأب ةدملا يضم لبق هسالفإ

 ,ديؤم ديأتت مل ام لبقت الف «يفنلا ىلع اهنأل ؛ةياور يف ةنيبلا هده يضاقلا لبقي الف «ةينالعو 0 هرمأ ان ربتخلا دقو

 نم هسفن صالخ ىلع رداقلا نأ رهاظلا ذإ ؛هب تديأت دقف «ةدم تضمف «سبح اذإو «تديأت ام سبحلا لبقو

 لبق لبقت اف : كلم نع ي ورم ا وهو «ةياور يف ؛خياشملا ةماع ةياورلا هذه ىلعو ءاهلمحتي د سبحل ا ةششسه

 وهو «ىجي نب ريصنو لضفلا نب دمحم ركب وبأ ةيقفلا في ناك هبو «ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو «سبجحلا

 (ةيانع چ .ةشينح- ا مدن نا يدنا لوق

 ىعدملا لوقيو راسيلا يعدملا يعدي نأ الإ تابثإلل ةنيبلاو شرا راسا نأ ۳ FF ةنيب تناكف ءاسعإلا

 (حتف «نييع) .ثداح رمأب املع اهعم نأل ؛ مدقت ةنيب ماقأو كلذ دعب ترسع : هيلع

 ملاظ هنأل] :لإ لجرلا سبحيو (ييع) .سبحلا يف هدلخ هيلع ةردقلا عم قحلا ءافيإ نع نغلا عنتما اذإ يأ :رسوملا

 لحجر ىلع يضاقلا ضرف اذإ يأ [(ئيع) .نامزلا يضم طقست األ ؛ةيضاملا ةقفنلا فالخب قافنإلا نم عانتمالاب

 اغإو (عانتمالاب هملظ روهظل ؛ ةيسبح ‹يضاقلا ىلإ تعفرف ءاهيلع قفني ملف «رادقم ىلع احلطصا وأ هتحج وهز ةقفن

 اهيلع سبح الف «ةيضاملا ةقفنلا اه «هسبک ال اهضرف هرجع اهأ ءاهضرف موي نم يناثلا مويلا 2 عانتمالا ققحتي

 (ةيانع «حتف).دقعب اهمزتلا الو ءلام لدبب تسيل اهنأل ؛رقفلا ىعدا اذإ اج ىضق نإو

 نأل [(ييع هيع) .هدلو ببسي ةبوقعلا قحتسي ال دلاولا نأل لإ نيدأ قف كلاولا نبع ال يأ | :هدلو نيد ىف ال

 اميل ف الف : ىلاعت هلوق كلذ يف لبصألاو «صاصقلاو اا دلارو ىلج كلزلا قدي الخ ورفع جوت سيخلا

 إو عرفلا :دلولابو انس اد ولو الع نإو لصألا :دلا ولاب دارملاو «ةيألا (۲ :ءاريسالا) امهر الو فأ

 :امهدنع حيحصلاو «نيدلا ءادأل هعاب الإو ؛هسنج نم ناك نإ هلام نم هنيد يضقي يضاقلاف سبحي مل اذإو «لفس

 = :ىلوملل هلام نأل ؛نيد دبعلا ىلع نكي مل لإ ن وذأملا هدبع نيدب سبح ال ىلوم لا اذكو «هلوقنمک هراقع عيب



 سبا نایب 4۳ ءاضقلا باتك

 .ملعأ هللاو «هيلع قافنإلا نم ىبأ اذإ الإ
 بألا عنتما يأ

 بجي ال هنأل ؛ىلوملا نيدب دبعلا سبحي الو «بناجأ مهو «ءامرغلا قحل سبحلا اذه نأل ؛سبحي «نيد هيلع ناك نإو =

 «رحلا ةلزنمب هباسكأ قح يف بتاكملا نأل ؛ةباتكلا لدب سنج نم نكي مل اذإ هبتاكم نيدب سبح ىلوملاو ؛نيد هيلع

 وأ بئاغ لام هل ناك اذإ نويدملا سبحي الو «هب ةصاقملا عوقول ؛سبحي ال هسنج نم ناك نإو «هلحأل ىلوملا سبحيف

 (حتف «يیع) .رسوم نويدم

 اذإ ام ىلع لومحم اذهو «سبحي ذئنيح هنإف «دلولا ىلع قافنإلا نم عنتما اذإ الإ دلاولا سبحي ال يأ :ىلإ اذإ لإ

 نأ ىرت الأ «هنع كالا عفدل سبحيف «هكالهإ دصق عنملاب هنأل ؛نمزلا غلابلا نوكي وأ هل لام ال ًاريغص دلولا ناك
 (ةيانع «حتف) ١7١/7[ :قئاقحلا زمر] .هلتقب الإ هعفد هنكمي لو فيسلا هيلع رهش اذإ هلتقب هعفدي نأ هل



 . يضاقلا باتك باب oT ءاضقلا باتك

 هريغو يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب

 ,ةداهشلاب مكح «مصخ ىلع اودهش نإف «دوقو لح ريغ يف يضاقلا ىلإ يضاقلا بتكيو

 5 ىأ | :خإ يضاقلا باتك باب

 ةماقإ كلمب مامإلا لبق نم ىلوم ضاق نم لب مكحم نم يضاقلا باتك لبقي الو ٠ حصألا يق هملعب ءاضقلاك هملعب

 لبقت ال نمل هيلع درو يذلا بانكلا ناك اذإو «قاتسر وأ رصم يضاق ىلإ قاتسر / ىضاف نم لبقي :ليقو «ةعمجلا
 لصف دعب بابلا اذه دروأو .باتك ريغ نم هيلإ اوعفارت اذإ ام فالخب هب ءاضقلا زاج «ةجوزلاو نيدلاولاك هل هتداهش

 باتكلا نأ ملعا |( ئيع) .ةريعغ ۾ 4 عقلا ضاق ىلإ يضاقلا بوو تكف ماكحأ ايب
5 

 عةلاح ال ددعتملا لبق دحا ول ىلاو ؛«نيِضاشب الإ متي ي ال يضاقلا ىل ! يضاقلا باتكو «دحا و ضاقب متی بجا نال ۽ سبحلا

 لاش ناك ول هنأ وپ يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف زوجي ال رفسلا ةريسم نود اميف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك

 (حتف «ني مكسم).ىوتفلا هيلعو «لبقي كلذ هموي يف هلزنم ىلإ عوجرلا هنكممب ال يضاقلا باب ىلإ ادغ ول

 (حتف «نيكسم) .خلإ "ةأرملا يضقتو" :هلوق هب دارملاو «يضاقلا باتك ريغ يأ :هريغو

 ظافلأ نم ىوقأ نوكي ال :هنأل ؛بادكلا اذ لمعلا زاوج ىبأي سايقلاو «دوقو دح ريغ يف :خا يضاقلا ببكيو

 فيك ييطاقلا هي لمعي م باتكلا يف ام هناسلب ربعو ةيلإ بوتكملا سلجم يق هسفنب بتاكلا رضح ولو «بتاكلا

 الع E مانلا ةجاحل زوج هنأ الإ ء/اخلا هبشي متاخلاو ءطخلا هبشي طخلا ذإ ؛ ؛ريورتلا ةهبش هيف نألو ؟باتکلاب

 بتكي هنأ :كلام نع ةياور يف الإ عامجإلاب ةلأسملا هذهو [37/5 :قئاقحلا نييبت] .هيلإ سانلا ةجاحل ؛كلذ زاحأ

 .ارك لاء ردنی اش ۽ ةهبشلا نم هيف امل ؛صاصقلا يأ دوقلاو E 2 لبقي 1 اإ و ءاضيأ دوقلاو دودحلا 5 يضاقلا

 طقسي الو ةهبشلا عم تبثت يلا قوقحلا لك يف ىضاقلا بتكي يأ فوذحم هنم ئثتسملا "دوقو دح ريغ يف" :هلوقو

 «لاملا هبحج وم يذلا لتقلاو ةبارولاو ؛ةافولاو ةيصولاو عةلاك ولاو قاتعلاو «ةعفشلا و قالطلاو «حاكنلاو نیدلاک اك

 ديعلاك ةلوقنملا نايعألاو .ةيراعو ةبراضمو ةعيدو نم ةدوححملا ةنامألا و بصغلا ۾ «تيملاو يج ا نم بستلا و

 ىفي يذلا وهو «نورحأتملا هيلعو دمحم نع كلذ ىوريو «عبرألا هدودح نيب اذإ راقعلاك ةلوقنملا ريغو «ةيراحلاو

 دنع اهيلإ ةراشإلا ىلإ ةجاحلل ؛لوقنملا يف لبقيو ةلوقنملا ريغلا نايعألا يف لبقي ال :ةياورلا رهاظ يقو ؛ةرورضلل هب
 ةبلغل ؛ءامالا لود ديبعلا يق لبقي هنأ : :فسوي يبأ نع نعو «قوقحلا نم اهريغو راقعلا فدا «ةداهشلاو ىوعدلا

 اک يمكحلا باتکلاب ىمسي :يباثلاو «لجسلا :امهدحأ :كاع ون يضاقلا ا باتكلا 5 .ءامالا نود وملف قابلا

 (ةيانع «حتف) ٠١۲/۲] :قئاقحلا زمر] .خلإ "اودهش نإف" :هلوقب هنيب

 رضاح :مصخ ىلع (ةيانع) .تاهبشلاب ناءردني امهو تاهبشلاب تبثت يلا قوقحلا دوقلاو دحلا ريغب دارملا :دح ريغ

 (ئيع) .يعدملل هيلع ىعدملا ىلع هب دوهشملا موزلب أ :ةداهشلاب (ندعم) .هيلع ىعدملا راكنإو يعدملا ی وعد دعب



 5 يضاقلا باتك باب 4١ ه ءاضقلا باتك

ةداهشلا بتكو .مكحي مل الإو ءالجس وعدملا وهو .همكحب بتكو
 بوتكملا مكحيل 

 يضاقلا يأ بتاكلا يض کما هيف يذلا باتكلا

 اهلشل د ,يمكحل وهو اهل س ةقيقحلا يفد ١ ١ باتكلا ءامب هيلا

 جاتي الف الإو ءا اركذم باتكلا نوكيلو «نامزلا لوط ىلع ةعقاولا ىسني ال ىح لجسلا بتكي امنإو :همكحب بتكو
 ,مكحلا دحج وأ هيلع مكحلا دعب باغ اذإ الإ «هماقم موقي نم وأ هسفن مصخلا روضحب مت دق هنأل ؛مكحلا ةباتك ىلإ

 قالطإ راصحنا مهوي مالكلا اذه قايس ؛"الجس وعدملا وهو" :هلوقو «همكح ذفنيل وأ قحلا هنم يفوتسيل بنكي ذئئيحف
 .لجس اضيأ كلذف ہکحلاب بتكو رارقإلاب مكحلا تبث ول هنأ عم دوهشلا ةداهشب همكح تبث بوتكم ىلع لجسلا

 سأل اس يمسي يأ .ةلاججس (حتف (؛ئيع) وم يف الجس ىعدي يضاقلا مكح اهيف ىلا ةجحلا نأ :دارملاف

 هيع) .مكحلا دعب الإ نوكي ال لجسلاف ؛مكحلاب همكحأ يأ

 نأل ؛ةداهشلاب .ستاكلا يضاقلا يأ :مكحي مل (يي - و هيلع ىعدملا يعي مصخلا نكي مل نإو يأ :الإو

 (حتف «ٰييع) .لجسب سيلو لآملا رابتعاب مكحلا ىلإ هتبسن :يمكحلا (ندعم«ييع) .زوجي ال بئاغلا ىلع مكحلا
 دعب الإ نوكي ال لجسلا نأ :لجسلا نيبو هنيب قرفلاو «ةداهشلا لقن يمكحلا باتكلا يأ :ةداهشلا لقن

 سيل اهيف فلتخم ةلأسم يف عقو اذإ لجسلا يف يضاقلا مكحو «مكحلا لبق الإ نوكي ال يمكحلا باتكلاو «مكحلا

 هيلإ بوتكملل زاج هنإف «يمكحلا باتكلا فالخب ءهب مكحلا لاصتال ؛هذيفنت هيلع لب «درلا ةيالو هيلإ بوتكملل
 ىلإ اراخب ىضاق نم :اذكه بتكي هنأ يمكحلا باتكلا ةيفيك ركذ دقو ءهمكح - بتاكلا ار ةقلاخم

 هتميقو هنسو ءاذك و اذك هتيلح يذلا كرابمم ىمسملا نالفلا دبعلا نأ يدنع ادهش انالفو انالف نأ دنقرم” يضاق

 دنقرمس يضاق ىلإ لصو اذإف ؛همتخيو باتكلا رخآ ىلإ نالف دي يف دنقرمسب عقوو «نالف هكلام نم قبأ ءاذك

 .هكرتي بتك امك هتيلح نكت مل نإف «نتملا يف ىلا هطئارشب باتكلا حتفيو .دبعلا عم مصخلا رضحب

 اليفك هنم ذخأيو ءءاضقلا هجو ىلع ال يعدملا ىلإ دبعلا ملسي الإو ءاهبف اراخب ىلإ بهذ نإ مصخلاف ناك نإو

 ىلإ بتكيو :«قرس هنأ قيرظلا يف دحأ هل ضرعتي ال يح همفضو «صاصر نم اهئاخ هقنعب لعضو ءدنعلا سفن

 يق اودهش نيذلا دوهشلا رضحي باتكلا هيلإ لصو اذإف «دبعلا مكح هيلإ لسرأ هنأو «هباتك باوج اراخب يضاق

 نأ دنقرمس يضاق ىلإ وه بتكي لب مكحي ال نكل «يعدملا كلم هنأ هيلإ اوريشيف «هترضح يف اودهشيل دبعلا ةبيغ
 مث هتلافك نع ليفكلا أربيو «مصخلا ىلع دنقرمسب يضاقلا مكحيل ؛هيلإ دبعلا عم ةلسسرأو ذرو اوده ةوهشلا

 «مولعم هيلع ىعدم ىلع «مولعم عدمل «مولعم رمأ يف «مولعم ضاق ىلإ «مولعم ضاق نع باتكلا نوكي نأ طرتشي
 لصحي ال «دجلا الو بألا مسا ركذي مل نإف مهتليبق وأ مهدحو مهيبأ ىلإ مهيسنو مهم ركذب ءالؤه مالعأو

 (حتف «نيكسم) .ملعلا همساب اروهشم ناك اذإ الإ فيرعتلا
 عو اه مكحيأ هيلإ بونكلا ىلإ اهلقن اغإو ةداهشلاب مكي مل.بتاكلا يضاقلا نأل :ةقيقحلا يف



 . يضاقلا باتك باب 45 ءاضقلا باتك

 |! رظن «هيلإ بوتكملا ىلإ لصو نإف ؛مهيلإ ملسو «مهدنع متخو «مهيلع أرقو
 هيلا ب يتحلل ع 5 يضاقلا ىلإ يآ تاتكلا علب يآ باتخلا 2 بالا بتاخلا ةداهشلا بتاكلا يضاقلا

 انيلإ هملس ىطاقلا ناف تاک هنأ اودهش نإف دوهشو مصخ الب هلبقي ملو «همتح
 ناخ کلا 5 دوهشلا هيلع ىعذملا ر وصحت الاي یا تنال يضاقلا

 Sa مدا ىلع هأرقو ,يضاقلا حتفو ا : انيلنع هأرقو مگ سلج# 8
 ىعدملا يأ تاعكلا هيلإ توتكملا باتش کلا

 دوهش مهو مهدهشي نم ىلع يأ [(ييع) .باتكلا ىلع مهدهشي ني 1 دويشلا ىلع يأ :مهيلع أرقو
 متخو «ملعلا نودب ةداهش ال ذإ ؛هيف ام اوفرعيل مهيلع ةءارقلا نم دبالف «ياثلا دنع نودهشي مهنأل ؛قيرطلا
 باتكلل نوكي نأ :هطئارش نمو «رييغتلا مهوتي ال يك مهيلإ باتكلا ملسو ءدوهشلا دنع يأ مهدنع باتكلا

 ءيشب ذخأ ول يح «هدجو هيبأو هيلإ بوتكملا يضاقلا مساو هدجو هيبأ مساو همسا هيف بتكي نأ وهو «ناونع

 يف اذه :ليقو «لبقي ال «هرهاظ ىلع ناك ول ىح «باتكلا لحاد نم ناونعلا بتكيو «باتكلا لبقي ال اهنم
 ! :ليق «نيفرطلا دنع ًاقلطم مهدنع متحو :هلوقو «هب لمعيف «رهاظلا ىلع نوكي ناونعلاف :انفرع يف امأ «مهفرع

 :طرتتب سيل ةثأب يقي درهشلا دي نا تاک ناو طر مهلا ناب يقي ىعدملا بب ين باكلا ناك

 ىلع اودهش نإف ,همتاحو هباتك اذه نأ مهدهشي نأ طرشلا امنإو «كلذ نم ءيش طرتشي ال :فسوي يبأ دنعو

 ىلتبا ال كلذ يف لهسف «طرشب سيل متخلا نأ :هنعو ءايفاك ناك «هيلإ بوتكملا يال دنع متلو باتكلا

 هبتكي مل ولف «خيراتلا هيف نوكي نأ :طورشلا نمو «ةفينح يبأ لوق لثم لوألا هلوقو ءارحآ هلوق اذهو ءاضقلاب
 نإو عاش نإ دوهشلا مسا رك ذيو يعدملا ىلإ نوملستب ہم :مويلا ةاضقلا لمعو "مهيلإ ملسو' :هلوقو «لبقي ال

 (ةيانع شر [۱۲۳/۲ :قئاقحلا رمر] .مقداهش ركذب يفتكي ءاش
 بناجب ةقلعتملا ماكحألا نايب يف عرش «بتاكلا يضاقلا بناجي ةقلعتملا ماكحألا نايب نم غرف امل :خإ لصو نإف

 ةداهشلا ءادأ ةلزنمت كلذ نأل ؛مصخلا ةرضحب الإ هلبقي مل هيلإ بوتكملا ىلإ باثكلا لصو اذإ يأ «هيلإ بوتكملا
 ءاهبتكيو ةداهشلا عمسي ثيح «بت لا يضاقلا ا ءاذه كلذكف ءمصخلا ةرضحب الإ نوكي ال اهؤادأو

 ؛مصخلا روضح ريغ نم ليفي هس ولأ ناک اج تاک ‹لقنلل لب مكحلل سيل هعام“ نأل ؛بئاغ مصخلاو

 روضح ربتعاف «باتكلا نم هملع امب عقي كلذ دعب مكحلاو «هلبقي نأ هل ناكف «هيلإ بوتكملاب صتخي باتكلا نأل

 (ةيانع «حتف «ئيع).هب مكحلا دنع مصخلا

 يذلا باتكلا يأ : هنأ (ئيع) .هيلع ةذداهشلاك مصخلا روضخب الإ لبقي الف هب مكحلل بفاتكلا انيع نأ ويح ذاب

 (ييع) .حصي ال سلجملا كلذ ريغ يف ملس ول يح هيف همكح حصي سلجم يف يأ :سلجم يف (ييع) .هيلإ لصو
 ناك نأب مهتلادع باتكلا يف دجو وأ «ةلادعلاب مهفرعي ناك نأب هدنع مهتلادع تتبث اذإ اذه :خإ يضاقلا حتفو

 هب مكحي الف مهتلادع روهظ لبق امأو ءاوكرف «تاقثلا نم مهفرعي نم لأس وأ مهتلادع ا بتاكلا يضاقلا

 - ؛مهتلادع روهظ دعب الإ هختفي ال هنأ :فاصخلا نعو «مهتلادع روهظ دعب الإ ةجح نوكي ال هنأل ؛مصخلا مزاي الو
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 8 HR 5 هيلا ب کلا تومتو «هلزعو ناكل توم باتكلا لطبيو هيف ام همزلأو
 باكلا هيلع ىعدملا

 :"ةريحذلا" يف طرشو «هب لمعي مل ءانترضحب همتخي ملو ءانيلع هأرقي ملو ءانيلإ هملسي مل :دوهشلا تلاق ولو =

 اذه نأ :هبشألاو «زاح مصخلا ةبيغ عم هلبق ول ىح «باتكلا لوبقل ال «نالف باتك هنأب ةنيبلا لوبقل مصخلا روضح

 (؛تابثإلا نع لكس امل اذلو «هدحو هب ءاج اذإ انآ يعدملا دي نمو «ةنيب ريغ نم هلبقي هدنع نإف «فسوي يبأ لوق

 ربخلا سيلو ءءاضقلاب ىلتبا ال كلذ يف لئس دقو «هلبق «هريغو متخلاب اودهشي ملو «هباتك هنأ اودهش اذإ :لاقف

 .هدر «مقداهش فلاخي ام باتكلا يف دجو ولو «ةنياعملاك

 ةداهشب ةربتعم يه :لاق نم مهنمف ءاهيف اوفلتخاو «يضاقلا باتك زوجي يح نييضاقلا نيب ةفاسم نم دبال مث

 ءادأل ادغ ول ناكم يف ناك ول هنأ :فسوي يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف مايأ ةثالث ةريسم يهو «ةداهشلا ىلع

 ناك نإو ءةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجي هنأ :دمحم نعو ءداهشإلا حص «هلهأ يف تيبي نأ عيطتسي ال ةداهشلا

 اناك نإو لوبقم يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نأ :"ءاهقفلا فالتحا" يق ىحركلا ركذو eT دحض لصألا

 باتك زوجيو : ةقفلا ةنازخ" يفو «زجعلاب ربتعا :ةياورلا رهاظ يقو «ليكو تلاب هاربتعا امفأكف «دحاو رصم يف

 يضاق ىلإ قاتسر يضاق نم زوجي الو «قاتسر يضاق ىلإ رصم يضاق نم وأ «نيرصملا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا

 (حتف) ٠۲۳/۲] :قئاقحلا زمر| .رصم
 لبق لوصولا دعب وأ يناثلا يضاقلا ىلإ باتكلا لوصو لبق بتاكلا لزع وأ تام اذإ نعي :2 ! باتكلا لطبيو

 لطبت ةداهشلا ع ورفلا ءادأ لبق لوصألا توعو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا ةلزنمب هنأل ؛باتكلا لطب مهيلع هأرقي نأ

 «هيف دحو فذق وأ دادترا وأ قسف وأ ءامغإ وأ نونحب ءاضقلا ةيلهأ نع بتاكلا ج رخأ اذإ اذكو « عورفلا ةداهش

 ولو «ةياور يق دمحأو كلامو يعفاشلا لوق وهو «هب يضقي هيلإ بوتكملا لب «هتومب لطبي ال :فسوي وبأ لاقو
 هيلع بجو هنأل ؛هيلإ بوتكملا هب مكحيو «ةياورلا رهاظ يف لطبي ال باتكلا أرق ام دعب بتاكلا يضاقلا تام

 .رفرل افالح اي مكحلا لبق ةداهشلا ءادأ دعب دهاشلا تام ول امك توملاب: لطبي الف «ةءارقلاب هب ءاضقلا

 وأ هضرم وأ هلصأ توم الب عورفلل ةداهش ال هنأ ةداهشلا باتك يف امل احيرص ةفلاخم ةرابعلا هذه :ليق نإف

 ىلع ةداهشلا نأل ؛امهنيب ةفلاخم ال :انلق ءايشألا هذي ققحتم وهو لصألا رجع دنع ةحاحلل اهزاوج نأل ؛هرفس

 اولوقي نأب ةيصولا نعم :يناثلاو ءانهه روكذملا وهو لكوملا توم لطبي وهو ليكو تلا نعم. :امهدحأ :نيعون
 (ةيافك «ءنييع) .يصوملا توم دعب الإ ذفنت ال ةيصولاو ءانتداهش ىلع اودهشاف انتم اذإ :ع ورفلل

 هيلإ ب وتكملا يضاقلا تو باثكلا لطبي يأ | توعو (ط «عم) .هتيلهأ مدعب تئاكلا لزع يأ :هلزعو

 هل اعبت هيلإ بوتكملا ريغ نوكيف «نيملسملا ةاضق نم هيلإ لضي نم ىلإو ىضاقلا نالف ىلإ :اذكه بتك اذإ الإ

 مكحيو ؛كلذ لقي مل نإو ةيلإ بوتكملا توم لطبيب ال :ةثالثلا تلاقو «هيلإ بوتكملا توم لطبيب ال ذئنيحف

 = «ةنامألا يف نوتوافتي ةاضقلاو «هتنامأو لوألا ملع ىلع دمتعا بتاكلا يضاقلا نأ :انلو «هدعب هب ءاج يذلا يضاقلا
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 .مصخلا توم ال «نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم لك لز دعا دعي بست اذ 0

 : ><, لف هلا صوفيا نأ الإ ضاق فلختسي الو «دوقو ٌدح ريغ ي ل ةارلا يطقنو
 فالددتسألا يضاقلا

 اذكو توم دعنا روضتي ال. كلذو هيلا باوكملا ن مكحلا بلظ بتاكلا نألو ؛لاومألا ىف ءانمألا ملفت ناله

 هيلإ لصي نم ىلإ نالف ةدلب يضاق نالف نب تالف نم :ءاذتبا تتک اذا اه. فقالاخب هيلا تنوقحملا لزرع دعب لطبي
 آما

 لح ا هب مكحي نأ روج "اف «مهيلإ اب وتکم اوناکف «لكلا دمتعا هنأ روک ال كني نيفلسملا ةايضق نم ادرس ناک

 «فيرغتلا لصح ادحا و نيع اذإ و «ردقلا الش لضخ هيأ مالعإلا مام و طظ رش ةيلإ باوتكملا و فاتكلا 5 7 مالاعإ نأ

 ىلع ةايهمست خياشملا نم شک هنسحتسا ۾ «ءاضقلاب ىلتبا لاح ةاضقلا نم 2 نييعت ريغ نم قس وب وبأ زاجأو

 فاك «حتف یر .هحب ولا وهو «مويلا سانلا لمع هيلع ۾ «سانلا

 (ييع) .هيلإ بوتكملا توم لطبي ال ذعنيحف ڂإ هيلإ لصي نم ىلإو يضاقلا نالف ىلإ بتك نأب :نيملسملا
 هبيرق نذل ؛ لطب ا نأ غب يعدملا تام ولو «هيلع دفنيف «هماقم موقي هيص و 0 ةثراو نأ :مصخلا تومت 1

 يضاقلا باتك ىلع زوجيو «لصألا دهاش توم لطبي ال ادک و ١ ةة :قئاقحلا ت | ءاقل دفنيف «هماقم موقي

 عرش يضاقلا باتك نايب نم غرف امل :يضقتو (حتف «ئبيع) .ءاسنلا ةداهش هيف زاج امك ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 نکا جا يضقت و :لاقف هريغ يف

 .امهريغ يف اهؤاضق زوجي اذكف امهريغ يف ةزئاج اهداهشو «ةداهشلاك ءاضقلا نأل ؛صاضق يأ | :دوقو دح ريغ

 اهيلوم نأ الإ اهًداضق اذكف ءصاصقلاو دحلا ريغ يف ةزئاج ةأرملا ةداهشو «ةداهشلا لهأ ءاضق لهأ نم رم امل [(ئيع

 ۳ ع راشلا ر ,أابحتإب اهلقع روصقل ؛ةأرمل | يوت ل و "يي 1 :يعفاشلا کو ن خا نها چهرا اولو موف تیا م ملا

 ىلع ةيصوو فاقوألا يف ةرظانو ةدهاش حلصت اهأ ىرت الأ ةيلكلاب اهتيلهأ بلس ديفي ال اهلقع ناصقن :انلق

 «لاومألا باب ق ةدهاش حلصت األ ؛ حص لاومألا ف تضقو ءءاضقلا تدلق ةأرما : يباتعلا مامإلا لاقو «ىماتيلا

 سفن نذل ؛عامجإلاب كز «هزا وحج ی ری رخآ ضاق هاضمأ و صاصقلاو دودحلاب تضف ولو ؛ءاهيف ةيضافق حلصتف

 سا ب لاا اق اقو < صاصقلاو دودحلا يف لحجر عم ءاسنلا هداهش روڪ ناك احيرش ناف هيف دهتم ءاضقلا
 ج تي

 هنأل ؛هلاطبإ هريغل سيلو ؛هؤاضق ذفن نيتأرماو لجر ةداهشب صاصقلاو دودحلا يف يضاقلا ىضق ولو :يفسنلا

 (حتف) 1/٢ :ىئاقلا زمر] .هيف افلتنغ انه ءابضقلا سفن سیلو هيف دج لضف ف ىضق

 نود ءاضقلا هيلإ ضوفم هنأل ؛رذعب ولو [(ئيع «ط) .ءاضقلا ىلع فالحتسالا زوجي ال يأ | :فلختسي الو
 نم فلختسا ولف «ضيوفتلا وأ لكوملا نذإب الإ لكوي نأ هل سيل حاكنلا وأ عيبلاب ليك و لاك راصف ءديلقتلا

 عم لکو اذإ ليك و لاك اج یا هنأ الإ موضع ريغي وأ لوألا يس رسب ناثلاا یا قالا وفي /
 = «رجي مل الهأ نكي مل نإف ءارفاك الو فذق يف ادودح الو اقيقر ال ءاضقلل الهأ يناثلا نوكي نأ طرشب نذإلا مدع



 5 يضاقلا باتك باب 48 ءاضقلا باتك

 ف

 هاضما هلبق عاق مکخ یا عفر ادإ و ةعمجلااب ووهأمل ا فدل

 ف ماماإلا نع ايئان ريصيو ءءاش نم يلوي نأ هل تعش ف لا :هل لاق ناب فلختسي نأ مامإلا هيلإ ضوف ولو =

 كلغ ال نح لك وملا نع اليكو قافلا راصف ؛لكوف :ليكونل لاب لكوملا هل نذأ اذإ ليكو لاك ةلزع كلمي ال يح ةيلوتلا

 «هريغ ىلإ ءاصيإلا كلمي ثيح يصولا فالخب «لكو ملا تومع نالزعنيو «هتوم بئانلا لزعني الو «هلزع لوألا ليكولا
 هنأل ؛لزعلا هل ناك تعش نم لدبتسا :هل لاق نأب لزعلا مامإلا هيلإ ضوف ولو «هتايح يف لزعلاو ليكوتلا كليو

 نإف «ةاضقلا يضاق كتلعج :مامإلا لوقي نأ لفم ةلالد وأ رم امك احيرص ضيوفتلا ناك ءاوس ضيوفتلاب هكلم

 (حتف «ييع) .الزعو ًاديلقت مهيف فرصتي يذلا وه ةاضقلا يضاق
 فرش ىلع افوكل ؛فالختسالاب مامإلا هل نذأي ل نإو «هريغ فلختسي نأ هل زوجي ثيح «اهتماقإب يأ :فالخب

 ثدح اذإ مث ءتقوب تقؤم ريغ هنأل ؛ةعمجلاك ءاضقلا سیلو «هئاضقناب ءادألا توفي تقوب ةتقؤم اهنأل ؛تاوفلا

 دقعنت الف ءاهيف طرش ةبطخلا نأل ؛ةبطخلا دهش نم الإ فلختسي نأ هل رجي مل ؛ةعمجلا يف ع رشي نأ لبق مامإلا

 نم ةبطخلاو «حتتفم ال ناب فلختسملا نأل ؛ةبطخلا دهشي مل نم فلحتسي نأ هل زاج اهيف عرش ناك نإو ءامنود

 (ةيانع «حتف «نييع) .ةعمجلا حاتتفا طئارش

 مكحلا كلذ قفاو «هاضتقعب مكح يأ [(حتف «عم) .رخآلا يضاقلا مكح هيلإ عوفرملا يضاقلا ىضمأ يأ ] :هاضمأ
 فلاخي مل نإ' :هلوقو «معيف ءطرشلا قايس يف ةركن هنأل ؛لزع وأ تام وأ هئاضق ىلع رخآلا يقب «هفلاحخ وأ هيأر

 وأ ةينزم مأ حاكن ةحصب وأ هنبا وأ هيبأ ةينزم لحب ءاضقلاك فلسلا هليوأت يف فلتخي مل يذلا مكحلا يأ "باتكلا

 يعطق ناك اذإ ةنس وأ باتك نم رتاوتملا ةفلاخمف الإو «ةلالدلا يعطق نوكي ال نأب باتكلا دييقت نم دبالو ءاهنتب

 فلاخم هنأل ؛ياثلا جوزلا ءطو الب لوألا جوزلل ثالثلا ةقلطملا ليلحتك "ةروهشملا ةنسلاو" :هلوقو ءرفك ةلالدلا

 نم ىلع نيميلاو .ىعدملا ىلع ةئيبلا" :روهشملا ثيدحلل فلاخم هنإف «نيميو دهاشب ءاضقلاكو «ةليسعلا ثيدحل

 .تيرغلا كيدخلا نغ ازارتحاا ؟ةروهشملاب.ديقؤب "ركنا

 ءافالتخا ال افالح ىمسي هيلإ دنتسملا ريغو «يعرش ليلد ىلإ دنتسي فالح هيف سيل يذلا يأ "عامجإلاو" :هلوقو

 نأ يناثلا يضاقللف «دلولا مأ عيب زاوجب ىضق اذإ امك :عامجإلا ةفلاخم ريظنو «لوألا ردصلا يف فالتحالا :ربتعملاو

 نأ :ةروك دملا ةلدألل افلاخع نكي م اذإ هيلإ عفر ام يضاقلا ءاضمإ يف لصألاو «نيعباتلا عال فلاغ هنأ ؛هضقني

 لمتحي امهنم الك نأ يف لوألا داهتجاك يناثلا داهتجا نأل ؛هريغ هدري الو :ذفني هيف ادهتجي ًالخم ىقال م ءاضقلا

 ييو «هب ءاضقلا لصتي مل ام وهو «ةحرد هنود وه ام ضقتني الف «هب ءاضقلا لاصتاب لوألا حجر دقو ءأطخلا
 ؛هاضمأ «كلذ ريغ قري رخآلا يضاقلا ءاج مث «يضاقلا هب ىضقف ءاهقفلا هيف فلتحا امو :"ريغصلا عماجلا'

 زوجي ال «كلذب ملعي ال وهو «هيف دهتحم لصف يف ىضق ول يح «ءاملعلا فالتحاب املاع نوكي نأ :هطرش :اولاقو

 (حتف «ةيانع «ئيع) .مهتماع دنع هّواضق



 ... يضاقلا ٠ باتك باب f ءاضقلا باتك

 يف روزلا ةداهشب ءاضقلا ذفنيو .عامجإلاو ةروهشملا ةنسلاو بانكلا 5 نإ
 ةبذاكلا ةداهشلاب يأ فاز ما شوا ف رخآلا يض

 0 EE E ا 6-2200 200002502 تببدتددندزكآكك ءانطاب و ارهاظ م ثوسفلاو وقعلا

 ىلإ دتتسي' فالق ةف سيل ىذلا يأ :عامجإلاو (ئيع) داع ةيمستلا كورتم لحج ىضقي نأ لش :شکا

 احاكن ةأرما ىلع لجر ىعدا نأب :لإ ءاضقلا ذفنيو (ندعم) .ةدحلا حاكن زاوجب ءاضقلا لثم يعرش ليلد

 يف اذكو حاكنلاب امهنيب ىضق دوهشلا بذكب يضاقلا ملعي الو روز يدهاش اهيلع لجرلا ماقأو ءدححت يهو

 يملس :اط يضاقلا لوقيو «جوزلا ىلإ ةأرملا ملستف رهاظلا ثيح نم يأ "ارهاظ" :هلوقو «خسفو دفع لك

 بجو ؛نيكمتلا اه لحيو ءاهؤطو لجرلا لحيف هللا نيبو هنيب ةنايد يأ "انطابو" :هلوقو «كحوز هنإف هيلإ كسفن
 ذفني مل هب ملع ولف ءدوهشلا بذكب يضاقلا ملع مدع :ل وألا :ناطرش انطاب ذافنلل نكل ءمسقلاو ةقفنلا لجرلا ىلع

Ê 

 ءعاضرب وأ ةرهاضمب ةمرحم وأ ةدترم وأ ةدتعم وأ جوز تحت ةأرملا تناك اذإف الباق لحملا نوك :يناثلا «هؤاضق

 .ةقينح يبأ دنع مكحلا اذهو ءذقني مل
 :امهدنعو «هدنع كلذك نطابلا يف وهف هلالحإب وأ هعرحتب رهاظلا يف يضاقلا هب ىضق ءىش لك نأ :هيف لصألاو

 تلاق بو «اراشك و ؛اذيبع دويشلا تاك امك ناسف ءانطاب هل ارعاظ ةصح رورلا ةداهش نل ؛ارماظ الإ كفيل

 ماقأو احاكن ةأرما ىلع هه يلع ةرضحب ىعدإ الجر نأ يور ام وهو دقن يلع لوق :هلو ءرفزو ةئالثلا
 نم امهنيب ةعزانملا عطقل ءاضقلا نألو ؛"كاجوز كادهاش" :ةأرملل لاقو «حاكنلاب كد يلع يضقف «نيدهاشلا

 نأ ىرت الا عرق يف كلذ لغم ذوق اندهع دقو ءامهتيي ةعزانملل اديهمم ناك انطاب قني ل ولف هو. لك

 قی بذاك امهدحأو ءانظأيو ارهاظ دفني ناعللاب قيرفتلا

 ىضقو «روز يدهاش اهيلع ماقأو «دححت يهو ءاحاكن لجر ةأرما ىلع ىعدا اذإ :اهنم :ةريثك لئاسملا روصو

 :اهنمو «كلذ هل لحي ال :امهدنعو «هدنع هنم نکلا ةأر لحو ءاهؤطو ج ورلل لح امهنيب حاكنلاب يضاقلا

 ىلع ىعدا نأب يرتشملا بناح نم ىوعدلا نوکی نأ :انهدحأ :نيهجو ىلع وهو ءروزلا ةداهشب عيبلاب ىضق اذإ

 يم ةيراجلا هذه تيرتشا كنإ :لاق نأب عئابلا بناج نم نوكي نأ رخآلاو «ةيراحلا هذه نيم تعب كنأ هريغ

 خسف نيدقاعتملا دحأ ىعدا اذإ :اهنم :ةريثك خوسفلا روص كلذكو «نيهحولا يق اهوطو يرتشملل لحي هنإف

 ءال اهقلط هنأ اهجوز ىلع تعدا اذإ :اهنمو «ةيراجلا ءطو عئابلل لحي «يضاقلا خسفو «روزلا ةنيب ماقأو ءدقعلا

 ارهاظ ءطولا جوزلل لح «ةدعلا ءاضقنا دعب رخآ جوزب تحوزتو «ةقرفلاب يضاقلا ىضقو ءروز ةنيب تماقأو
 |[ 1/9 ىلا زمر ]اتتع ال هدفع انظايو

 نيب رهاظلا ثيح نم يأ | :ارهاظ (حتف «ييع) .تاعربتلا دوقع لمشيو ءارشلاو عيبلاو حاكنلاك :دوقعلا يف

 (حتف «ييع) .بيعلاب درلاو ةلاقإلاو قالطلا معيف ؛ناك هحو يأب دقعلا مكح لاظبإ خسفلاب دارأ [(نيع) .سانلا



 ' يضاقلا تاک تاب 4 ءاضقلا باتك

 هماقم موقي نم رضحي نأ الإ :بناغ ىلع ينعقي الز ,ةلسرملا كالمألا ك
 بٹاغلا ماقم

 i E N 1 ]1 ]1 ] ] |77-1101 8 . نوكي وأ ؛يصولاو ليك ولاك
 راسا ا

 روز ةداهشب .ىضق ول يعي ا(يبع) .انيعم اهببس ركذي مل لا ةقلطملا يأ ] :خلإ ةلسرملا كالمألا يف ال
 ا سیلو اار كلملا بابسأ يف نأل ؛انطاب ال ارهاظ هؤاضق ذفني اهيابسأ نودب تبت ال ىلا ةقلطملا كالمألا

 ىعدا اذإ ام فاالخب اک . ريقيلا سو نب سل ببن رغب اقلط كلما كا «ضعبلا نم ىلوأ ن ضعبلا

 كدلمألا 2 ءاضقلا نأ :لصاحلاو ءانظابو ا هاظ ذفني هنإف اهوحنو حاكنلاو ةراجإإلاو ءارشلا و عيبلاك 56 و

 انظاب رورلا ةداهشب هيف ءاضقلا ذفني الف «ةقلطملا كالمألاك ثراإلاو ,عامجإلاب انطاب ذفني ال روزلا ةداهشب م

 (حتف ؛ْ يع .ةفينح يبأ نع ناتياور ةقدصلاو ةبهملا فو اقافتا

 بئاغلا ىلع ءاضقلا زوجي :ةثالثلا تلاقو ءاندنع بئاغل الو بئاغ ىلع يضاقلا ءاضق حصي ال يأ :يضقي الو

 ام نايفس ىأ لام نم يذح" :اه لاقف «ءبئاغ نايفس وبأو ةقفتلاب نايفس يأ ةأرما دنف ىضق اخل هنأل ؛ةنيبلاب

 یش اذا كناف عرخخألا مالك عمسن يخ فا ا ضقت هي" 6-0 ىلغل داع هلوق :انلو 1 افلا و كليفكي

 ةعزانم الو ةعزانملا عطقل ءاضقلا نألو وانعم, يذمرتلاو دواد وبأو لمحأ ها ور ‹ ضقت :e3 O رحاألا ملاك

 ىلع اه ةناعإو ىوتف ناك امتإو ءءاضق نكي مل 8 ؛دنه ثيدح يق مط ةجح الو .حصي الف ءراكنإلا مدعل ؛انه

 (حتف «ئييع) .ةنيبلا مقت مو ةيجوزلا عدت مل اهنأ ىرت الأ هلام ذحأ

 ليكو لا ىلع ال «هيصو ةرضخبو هليكو ةرضحب تيملاو بئاغلا ىلع مكي امنإ ىضاقلا نأ ءاننتسالا دافأ :رضحي نأ الإ

 دحأ اک و «نيقابلا نع امصح بعتني ةنرولا 2 كاف «رصحلا مدع فاكلاب دافأ ليك ولاک :هلوقو .يصولاو

 هماقم مئاق هنإف بئاغلا | ا ا ت .اتباث تقلا نإ يأ م زا دحأو .نيدلا يير

 نم رضح اذإ بوس ایا روج + يعم لاو e فاس لق : ه يلع هل عمسيو «بئاغلا دي

 عدمنا یال کوک لوو راسا دلو اعر كلا و و ءرضاح هلاک بانل لعضو «يصرلاو لیک ولاك هماقم موقي

 (حتف «ئييع) .ةرورضل الإ زوجي ال رخسملا ىلع ءاضقلا نأ :دمتعملاو «حصي ال بئان الب بئاغ ىلع

 ىلع ىوعدلل امزال اببس بئاغلا ىلع ىوعدلا ناك اذإ اميف اضيأ بئاغلا ىلع مكحلا زوجي يأ ج نوكي وا

 ءريغلا ركنأو هريغ دي ف اراد ىعدا نمك ادحاو اعيش بئاغلاو رضاحلا ىلع نوكي نأ :امهدحأ :ناعون وهو رضاحلا

 ىلع محملا تباو هيي لقت هبكاعلا نالخ نها اهارعش تات ديلا يذ ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأو كلم اهأ ىعداو

 = هريغ دي یف راد يف ىعدا اذا اذكو ؛ةنيبلا ةداعإ ىلإ جاتحي الو هم رل بئاغلا رضح اذإ يح عرضاحلاو بئاغلا



 ... يضاقلا باتك باب ع ءاضقلا باتك

 هنأ هريغ دی فا انيع ىعذا سک رضاحلا ىلع هيعّدي ال اببس ب اغلا ىلع يعدي ام
 يعدملا "راد لثم هئاعداألا تأ ةيردصم

 هَل وص وم E كشت
 ےن

 0111011109 ,ميتيلا لام يضاقلا ضرقيو بئاغلا بالف نم رمش

 ةنيب يعدم ماقأف ءدحأ نم اهرتشا م يراد رادلا :ديلا وذ لاقو «بئاغلا نالف نم اهارتشا ديلا اذ نأب ةعفش =

 ىلع انيد صخش ىعدا اذإ اذكو «بئاغلاو رضاحلا ىلع مكحلا تبثيو «هتنيب لبقت «بئاغلا نالف نم اهارتشا هنأ
 فلأ بئاغلا ىلع هل نأ ةنيبلا ىعدملا ماقأف «نيدلا ركنأو «ةلافكلاب رضاحلا رقأف «هرمأب بئاغلا نع ليفك هنأ

 .بئاغلاو رضاحلا ىلع مكحلا تبثيو «هتنيب لبقت ءمهرد
 ءاطوس نوعبرأ هيلع بجيف «نالف دبع هنأ فذاقلا يعدي نأ لثم «نيئيش امهيلع هيعدي ام نوكي نأ :يناثلا ع عونلاو

 ادبع نادهاشلا :هيلع دوهشملا لاق وأ 55 نونامت ةيلع بجيف ؛هقتعأ دق بئاغلا هالاوم نأ ةنيبلا ف وذقملا ءاقأف

 ءيشك نيقحلا نأل ؛بئاغلا ىلع قتعلا تبثيو «لبقت هتنيب نإف ءامهكلمي وهو ءامهقتعأ امهالوم نأ ةنيبلا ىبعدملا ماقأف

 ارسال نع فاق ذي رجلا لحس و رجلا نع فلفت ا ةداهشلا ةيال و 0 ؛ريخآلا نع نقار كاشني ال دا ؛لحأو

 دريضي»بئاغلا ناك فإف «رظي اس توكي لو قاتلا ىلع وعمي اخ اطر بالا ىلع هيعساس فاك اذإ
 چ

 بئاغلا نالف قالطب يقالط تقلع كنإ :اهجوزل ةأرملا لوقت نأ لثم «بئاغلاو رضاحلا ىلع هتنيب لبقت ال طرشلاب |

 :ررضتي ال ناك نإوب كلذ ررضتي ةنألا ؛اهتنيي لبقت مل ءاثالث هتحوز قلط االف نأ ةبيب: تماقأو.ءانؤلث هعجوز

 :هيلع ررض ال هنأل ؛لبقت «رادلا لحد هنأ ةنيب تماقأف «رادلا بئاغلا نالف لوخحدب يقالط تقلع :تلاق نأي لبقت

 (حتف) ۱١۸/۲] :قئاقحلا زمر]

 لبقت :بئاغلا نالف (نييَع «ط) .اضيأ بئاغلا ىلع مكحلا زوجيف هنغ امصخ رضاحلا بصتتاف :رضاحلا ىلع

 (ييع ءط) .هراكنإ ىلإ تفتلي ال ركنأو بئاغلا رضح اذإ يح رضاحلاو بئاغلا ىلع مكحلا تبثو هتنيب

 ميتيلا لاف ضرقي نأ ايادي يضاقلل زاج يأ طوال بآل نه وهل :ميتيلا لام يضاقلا ضرقيو

 يف هيصو دوجو عم هلام يف فرصتلا نم عونمم هنأل ؛يضاقلا بوصنم ولو هل يصو ال ثيح «نمتؤم ءيلم نم

 هلو «لدع دي ىلع هعضوو «فرسم بأ مويس لاخلا فرش لو ی نكتار کج الو ةبراضم هلبقي نم دجي مو «حيحصلا

 .هناكم ملعي ملو و فلتلا فاح اذإ هلوقنم عيب هلو «بئاغلاو فقولا لام ٠ ؛طقتلملا نم ةطقللا ضارقإ
 ا ر

 يأ "فاصلا 7-5 :هل وقو
 كاف ةظ وفح اهثاقبل مهتحلصم مهلاومأ صضارفإ ق نأ ضارقالا ةرك كك لجأل يف وق ع

 «كالهاب ةنومضم وت ل انهتكل ءاضیآ ةعيدولاب ظفحلا اصحيو «هسفنب ظفحلا نع رجعي دق ناخشا ةرثكل يضاقلا

 ام ولعم هن وکل ؛جارختسالا ىلع ر كقت يضاقلاف < ضرفتسملا دحتج نإ ءاهبض رقيف ةن ومضم ةظوفحم ريضت ضرقلابو

 نإف «ميتيلا لام ضرقي نأ يصولل سيل يأ "يصولا ال" :هلوقو .نايسنلا ىفتنيو «ظفحلا لصحي ةباتكلابو «هل

 = يصولا ةردق مدعل ؛ةيقاب كالهلا ةفاخغ نكل «ضارقإلاب نيدوحوم اناك نإو نامضلاو ظفحلا نأل ؛نمض لعف



 ... يضاقلا باتك باب 2 ءاضقلا باتك

 .بألاو يصولا ال ءكصلا بتكيو
 يضاقلا يأ

 لام بألا ضرقي الو يأ "بألاو" :هلوقو .لبقت ةنيب لك الو «لدعي ضاق لك سيل هنأل ؛جارختسالا ىلع =

 لاملا معت بألا ةيالو نأل ؛كلذ هل زوجي :ةياور يفو «ضارقإلاب نمضيف «جارختسالا ىلع ردقي ال هنأل ؛يبصلا
 هذخأ نإو «هدوحح نمأي نمم هضرقي هنأ :رهاظلاو «هل رظنلا كرت نم هعنمت هتقفشو «يضاقلا ةيالوك سفنلاو

 (ةيانغ «ئبغ) .كلذ هل سيلا هنأ ةفينح ىلإ نع نسحلا ىووؤ كلذ هل :ليقف هصفنل ًاضرق بألا
 .هريغو لاملاب رازقإلا .باتك وهو هاسني نأ فاخي هلاغتأ ةرثكل هنأل ؛ظفحيل ابدت ضرقلاب :كلصلا بتكيو

 اونمض اوضرقأ نإف ريغصلا لام طقتلملا اذكو ريغصلا هدلو لام بألا ضرقي الو يأ :بألاو (ندعمءيع)
 (ط) .ليصحتلا نع مهزجعل
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 هلآ باب
 ا ناي قي

 ةيدو هوقو دعم ريغ يف لوکل وأ ا و ا

 ا هيلع ىعدملا نف م لجو لجرلا كلذ اک ایج ی ناتالا

 همكح يأ

 ءءاضقلا عورف نم وه [(ئيع) .نيتحتفب امكح ةلعج اذإ فاكلا ديدشتب مكح نم ردصم وه] :ميكحتلا باب

 ةيالو مومعو مكس يضر نم ىلع اک راصتقال ؛يضاقلا نم ةبسرم ندأ مكحلا نأ ثيح- نم هريخأتو

 امكح و هلهأ نم امكح اوتعباف# :لاعت هلوقف «باتكلا امأ .ةنمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ع ورشم وهو «يضاقلا

 كي ذاعم نب دعس مكح ىلع لرن ةع هنأ يورف «ةنسلا امأو «نيحورلا ميكحت يف تلزن (عه:ءاسنلا» #اهلهأ نم

 لوبق عم هيلع لادلا ظفللا :هنكر و «ةباحصلا عامجإ هيلعو ءهمكحب ءاضرلا ىلع دوه وهيلا تقفتا امل ةظيرق ب ق

 ةهج نمو «ايمذ يمذ ميكحت حصيف «مالسإلاو ةيرحلا ال غولبلاو لقعلا :رسكلاب مكحملا ةهج نم هطرشو «رحآلا

 (ةيانع «حتف) .ءاضقلل هتيحالص :حتفلاب ہکحم ا

 :هل وق يف ءافلاب فطعلاو :؛ةلاهجلل اعامجإ زر دخملا لخدي نم لوأ اک ول ذإ ؛امولعم أ :الجر

 نألو ؛ءاضقلل امهتيحالصل ؛قسافلاو ةأرملا پیکی زاوج "ضال حلص ولا :هلوقب دافأو دق ال يقافتا "وكحف'

 ق ادل وأ ادع وأ | 105 ایک لل نح «يضاقلا يف طرتشي ام هيف طرتشيف ؛ اوب امف يضاقلا ةر مكحلا

 ةداهلا لهأ نم هنأل ؛زاج ايمذ ةمذلا 1 قيل كع نإو :قيملسه نامضاحتملا ناك نإ زوجي ال ايس لآ اف

 .ةمذلا لهأ نيب مكحيل ؛ءاضقلا هديلقت زوجي اذك و «مهنيب اميف

 ءامهمد ىلع ةيالو ام سيلو ءامهنيب حلصلا ةلزنمب امهميكحت نأل ؛"ةلقاعلا ىلع ةيدو دوقو دح ريغ يف" :لاق امنإو

 ؛لتاقلا ىلع الو «ةلقاعلا ىلع هامكح نم مكح ذفني الو «ةلقاعلا ىلع امه ةيالو ال اذكو «هتحابإ ناكلمي ال اذهو

 لتقلا تبث ولو «لتاقلا ىلع ال ةلقاعلا ىلع بحت ةيدلا نأل ؛غرشلا مكحل افلاخم هنوكل ؛همكح ةلقاعلا مازتلا مدعل

 :صاصقلا يف يزارلا ركب وبأ لاقو ءرارقإلاب تبث ام لقعت ال ةلقاعلا نأل ؛اضيأ هيلع هستكح دفن لقاقلا رارقإب

 .زاج ناطلسلا ىلإ عفري نأ ريغ نم صاصقلا قوتسا ول لوتقملا يلو نأل ؛ضاضقلا يف ميكحتلا زوجي نأ يغبني

 لاق نم انباحصأ نم :"يضاقلا بدأ حرش" يف ةمئألا سش لاقو «مدآ نيب قوقح نم هيف مكح اذإ كلذكف

 (حتف) ٠٠١۹/۲] :قئاقحلا زمر] .امهيلإ ءافيتسالا نأل ؛فذقلا دحو صاصقلا يف ميكحتلا زاوجب

 ديدشتب :مكحلا (ندعم) .نيميلا نع هيلع ىعدملا عانتما يأ :لوكن .نيمصاختملا نينثالا نيب يأ :امهنيب

i؛فذق يف دودحم ريغ املسم ارح افلكم نوكي يعي :ايضاق (ٰييع) .ايضاق نوكي نأ حلص يأ اهحتف  

 (ط ؛ئيع) .يضاقلا يف طرتشي ام هيف طرتشيف يضاقلا ةلزنمب هنأ
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 همكح يضاقلا ىضمأو .امهمزل مكح ناف «همکح لبق عحري نأ نيمكحملا لكلو
 ابهتين مكحملا يأ نكسيملا نع

 ,يضاقلا محک هت وزو هدلوو وو هيوبأل هب همكح لطبو «هلطبأ الإو «هبهدم قفا و نإ

 هصقل ل ةدئاف ال هند

 ا هصح نقلل
 ل“

 يطا

 (ييع) .امهنم دحاو لكل يأ ةينثتلا ةغيص ىلع اهرسك و فاكلا ديدشتب :نيمكحلا لكلو
 ريع) .امهنيب مكحي نأ لبق هلزع امه ناكف امهتهج نم دلقم هنأل ؛مكحملا مكح لبق يأ :همكح لبق

 ءاذه اذكف «همكح لطبي ال لزعلاب مث مزل مكح اذإ يضاقلاك ةيعرش ةيالو نع ردص همكح نال :امهمزل

 هعئاب ىلع هدري نأ عئابلل سيل «هدرب ىضقف عيبم بيع يف هامكح ولف امهريغ ىلإ همكح ىدعتي هنأ ىلإ راشأو

 (حتف) [15١/؟ :قئاقحلا زمر] .هاضرب الإ لوألا
 يف ةدئاف ال هنأل ؛هبهذمل اقفاوم ناك نإ هذفن يضاقلا ىلإ مكحما مكح عفر اذإ يأ :همكح يضاقلا ىضمأو

 اذه ربخأ ولو .هيلإ عفر اذإ هضقن هفالخ ىري يذلا رحآلا يضاقلل نوكي ال نأ :ءاضمإلا اذه ةدئاف مث «هضقن

 مكحلاب ربخأ نإو ةمئاق ةيالولا نأل ؛هلوق لبقي ءامهلاح ىلع امهو دوهشلا ةلادعب وأ نيمصخلا دحأ رارقإب مكحما

 .ةيالولا ءاضقنال ؛لبقي ال لزعلا دعب

 نإ هلطبأ ةفينح يأ لوق ىري يضاقلاو ءالثم فسوي يبأ لوقب مكح نأب هبهذم قفاوي مل نإو يأ :هلطبأ الإو

 هلطبي ال ثيح مكاح مكح هيلإ عفر اذإ ام فالخب «هتهح نم ميكحتلا مدعل ؛يضاقلا مزلي ال همكح نأل ؛ءاش

 هامإلا ةهج نم ىلوملا ةلزنم وه ا نبا لاقو «رم امك ةيعرشلا ةلدألا فلاخي نأ الإ «هبهذم فلاح نإو

 «هيأرب ىضقو «هب لمعي مل يأ "هلطبأ" ئععمو «يعرشلا ليلدلا فلاخي مل ام همكح ضقني نأ دحأل نوكي ال یخ

 (حتف) ٠۲۹/۲] :قئاقحلا زمر| .همكح تلطبأ :لوقي نأ طرتشي الو

 نم ناك ءاوس مكحلا كلذكف «ةلوبقم ريغ ءالؤه ةداهشلاو ءءاضقلل طرش ةداهشلا ةيلهأ نأل :2إ همكح لطبو
 (ةيانع «حتف) .مهل هؤاضق زوجيف «هل هتداهش لبقت ال نمل ضاق باتك هيلع درو اذإ الإ | ىضاقلا نم وأ مكحلا

 هتجوزو هدلوو هيوبأ ىلع يأ :مهيلع (نييع) .ةمهتلل ءالؤط يضاقلا مكح لطبي امك يأ ف

 (ئيع «ط) .ةداهشلاك ةمهتلا مدعل حصي ثيح



 ىتش لئاسم | 4۲٦ ءاضقلا باتك

 إآظ00 ةليطتسم ةغئاز .ولعلا يذ ءاضر الب ةّوك ُبَقني الو هيف لفس وذ دتي ال
 لغلاف يأ لفش بكاض أ

 ءوقلا ءاج :تلق اذإو «لئاسملل ةيفصولا 3 عوفرم وهو «حيرحو ىحرجك تيتش عمج وه ةقرفتم يأ :ىتش ها

 ا ةقلعتم لئاسم باتكلا ريغآ ىف اوركذي نأ نيفسصلملا باد نم اذهو «نيقرفتم يأ لاخلا ىلع ابوضنم:نوكي قش

 (حتف) ٠١١/١] :قئاقحلا زمر] .ةقرفتم وأ ةروثنم وأ ىش لئاسم هنومجرتيو باتكلا نم تاف ا ازد هلق

 هلصأ برض باب نف "دتي دتو" نف [(ئيع) .ادتو قدي ال رخآلل لفسلاو لجرل ولعلا ناك اذإ يأ ] :دعي ال

 2 اا فو قدي Yi ئعملاو دعوي اا < ل ف اھک ةريكلاو اا 3 ہب اهعوقول ؛ اولا تفدح ك

 (حتف «ييع) .ءيش هيلع قلعيل طئاحلا يف قدي ديدحلا وأ بشخلا نم ةعطق دتولاو «ةدتيملاب هبرض دتولا دتو

 يلق «لخرل دحناوب لك اقباط ةقرقر تيب تركب نا روسو وللا لطم اهسنطو, نيسلا: ر سكي لق قل
 حتفبو «ةقاطلا يهو «واولا ديدشتو فاكلا مضب :ةوك بقي الو ادو ف قدي أ يناتحتلا تيبلا بحاضل

 (حتف) ٠١٠١/۲] :قئاقحلا زمر] .ةوك هيف بقني نأ لفسلا بحاصل سيل يأ نزورلا يهو فاكلا

 قلعت لحم يف فرضت هنأل ؛ال وأ نيرضم بقنلا وأ دتولا ناك ءاوس «ةفينح ىبأ دنع اقلطم :ولعلا يذ ءاضر الب

 ىلع يبي نأ ولعلا بحاص دارأ اذإ فالخلا اذه ىلعو «ولعلاب رضي ال ام هيف عنصي :الاقو «نهرلاك ريغلا قح هب
 هنأ يعم ىلع ةفينخ يآ لوقل ريسفت امهتع نكح ام :ليق ةافيلك كادي وأ ءاعوذح ةيلغ مضي وأ ءافيش ىلعلا

 يف فرصت هنأل ؛ةحابإلا امهدنع لصألا نأ وهو «ةقيقح فالح هيف :ليقو ءالاق ام لثم ررض هيف ام الإ عنمي ال

 يف فرصت هنأل ؛رظحلا وه لصألا :هدنعو ءررضلا ضراعب الإ هنع عنمي الف فرضتلا قالطإ يضتقي كلملاو «هكلم
 مدعل ؛ءانبلا ىلع ربجي ال «هبحاص عنص ريغ نم لفسلا مدا ولو «ةرجاتسملا نيعلاو خهرلاك ريغلا قس هي قلعت لح

 .هولع هيلع ئبيو «ءاش نإ ئبي نأ ولعلا بحاصل حلاو «يدعتلا

 فالخب كلذ يف رطضم هنأل ؛ءانبلا موي هتميق هيلإ عفدي نح «هيف كسلا نم هعنعو «هيلع ءانبلا ةميقب عجري مث

 هنأل ؛رطضمم سيل وه ذإ ؛عربتم هنأل ؛عحري ال ثيح هبحاص نذإ ريغب امهدحأ اهانبف ء«تمدهنا اذإ ةكرتشملا رادلا

 نكمي ال ثيحب ةريغص رادلا تناك ول يح «كلذك سيل ولعلا بحاصو «هبيصن يف بيو اهتصرع مسقي نأ هنكمي
 هيدعتل هتداعإ ىلع ربجي هسفنب هلفس لفسلا بحاص مده ولو «عجري نأ هل ناك «ةمسقلا دعب هبيصنب عافتنالا

 (حتف) ٠١٠١/١] :قئاقحلا زمر| .نوهرملا دبغلا قتعي نهارلاك ريغلا قح هب قلعت لحم

 [(قيع) .فرط ىلإ فرط نم اهلي ؛ةغئاز ةكسلاو ةلحلا ىمست :تلاه اذإ سمشلا تغاز نم ةكس يأ ] :ةغئاز

 ةغئازلا :"بدألا ناويد بيذق" فو «ةذفان ريغ افوكب ةبعشنملا يانا ديم دبال و «ةذفان ريغ وأ ةذفان تناك ءاوس

 (ئيع) .لاط عمم. لاطتسا نم ةليوط يأ ةغئاز ةفص :ةليطتسم (حتف ؛ئيع) .مظعألا قيرطلا نع تداح يلا ةقيرطلا
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 .ةريدتسملا فال ءاباب هيف ىلوألا لهأ حتفي ال قةدفان ريغ اهلثم اهنع بعشنت
 رورملل ىرحألا ا ةكسلا ي 1 لوألا ةعئازلا يأ ةليطتسملا ةغئازلا نم ع رهتت

 NBR & & © بلا لكسف ءاذك تقو يف هل اهبهو هنأ لجر دي يف اراد یعد

 لعن ناضمرك نيعف يأ هيلإ اهملس و يعدملل رادلا

 ةغئازلا قيرطلا ريغ قيرط هل الو رحآ عضوم ىلإ :ةذفان ريغ (نيع) .الوط ىرحأ ةغئاز ةعئارلا لثم يأ :اهلغم

 ريغ اهوكل ؛اهيف لوحدلا يف مه قح الو ءرورملل دصقي بابلا نأل :ىلوألا لهأ حتفي ال (نيع) .ةليطتسملاو
 قحب ىل وألا لهأل اي مش ةعفشلا قح ناك اهنم راد تعيب ول هنأ قرت هلأ «صوصخلا ىلع اهلهأل كلذ امنإ و «ةدفان

 فالخبو اهيف رورملا قح هل نأل ؛ىلوألا يف اباب حتفي نأ مهدحأل نإف ىوصقلا لهأ فالخب «قيرطلا يف ةكرشلا

 ءاهيف بابلا اوحتفي نأ ىلوألا لهألف ءمهتلمج نم مهو «ةماعلل رورملا قح نأل ؛ةذفان ةبعشنملا ةغئازلا تناك اذإ ام

 .ىلوأ هضعب عفرف مدهملاب هرادج عيمج عفري نأ هلو «هرادح ضعبل عفر حتفلا نأل ؛بابلا حتف نم نوعنمي ال :ليقو
 حيرلا وأ ةءاضتسالا هب دارأ اذإو انااا عنمب هنإف رورملل بابلا حتفي نأ دارأ اذإ نكلو «لوألا وه حيحصلاو

 نامزلا لوط ىلع رورملا قح يعدي بابلا بيكرت دعب هنأل ؛اضيأ هنم عنمب :ليقو «كلذ نم عنمي مل رورملا نود
 (حتف ‹«نیکسم «نيع) .هب هل مكحيف رورملا قح هل نأ ےل بابلاب لدعتيف

 تناك اذإ يعي :ةريدتسملا فالخب (نييع) ."اهلثم" ظفل رابتعاب ريمضلا ريكذتو ةبعشنملا ةغئازلا يأ :اباب هيف
 جاحوعا اهيف ىلا يهو «ةريدتسم تناك امل اهأل ؛بابلا حتف ةليطتسملا ةغئازلا لهأل زوجي ةريدتسم ةبعشنملا ةغئازلا

 اهيف راد عيب اذإ يح «ةكرشلا ىلع .مهنيب يهو ةدحاو ةكس امهاتلك تراص ؛ةكسلا ساز اهجاح وعا غلب قو

 قح اهيف نيملسملا عيمجلف ةذفا تناك نإو ءاضيأ ةذفان ريغ ةريدتسملا تناك اذإ اذهو «ةعفشلا قح بجي

 .اهيف حتفي ال كلذ نم ربكأ تناك ول يح لقأ وأ ةرئاد فصن لثم ةرادتسالا ردقو ءرورملا
 .اماهع ةر قت دعت نأ هلأ روكي ءارها ارش هريغب رضي مل ام ءاش ام هكلم يف فرصتي نأ ناسنإلل نأ ملعاو

 منغ ةريظح ذختي نأو «مفاخد لثم هناخد نوكي نأ الإ «هعنم مهلف «هناخدب ناريحلا ىذأت نإ :فسوي يبأ نعو

 هنأ انيقي ملعي ناك نإ :ليقو ءاهنم رني هراج طئاح ناك نإو ءارثب رفحي نأو «نیقرسلا نتن نم ناريحلا ىذأت نإو
 دم وأ «نحطلل ىحر ييي وأ «قوسلا يف امك مئادلا زبخلل ارونت هراد يف نبي نأ زوجي الو «هعنم هلف «هنم
 نيكس [9//11 :قئاقحلا زمر] ..هنع زرحتلا نك آل اشحاف اررض رضي كلذ نآل اناسحتسا نيراصقلل

 بهو رآلا نأ ديلا يذ رحآ لحر دي يف اراد لحجر ىعدا :هتروص :ةنيبلا لئسف .هيلع ىعدملا لحرلا يأ : هنأ

 هذه ىلع يعدملا نم ةنيبلا يضاقلا بلطف «هسفنل يعدملا اهضبقو الشم ناضمر يف هيلإ اهملسو «يعدملل رادلا

 هيلع ىعدملا تبلاط ينأل كلذو «هنم ءارشلا ىلع ةنيب كل نكلو ؛ةبطا قح ىف ةنيب يل نكت م :يعدملا لاقف «ىوعدلا

 ىلإ تررطضاف «هيلع ىعدملا يدحح ذئنيحف «هنم ميلستلاو ةبغا قيرطب يكلم األ ؛رادلا هذه يف فرصتأ نأب اذه

 - ؛رادلاب هل ىضقي الو «هناهرب لبقي ال «كلذ ىلع نهربو «الثم نابعش يف بهاولا نم اهتيرتشاف «هنم هذه رادلا ءارش
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 «ةبها هيف يعدي يذلا تقولا لبق لبق ءارشلا ىلع نهربو ءاهتيرتش و اپا :لاقف
 ديلا يسد ةع ىعدملا ن ةن كلبا HA 52 كلا ید نم رادلا قأ يعدملا فا

 ْ 1 رعت 1 م <نأ 0 ' ١
 ل عئابلل «ركنأف ةمألا هذه ىنم تيرتشا :رحنال لاق نمو «لب 7 ةدغيو ,لبقت ال

 ا خا رسل حح أ قا يي هيأ

Eك 5 5  ê 

 .ةموصخلا كرب نإ اهاطي

 عئابلا يا  ةمألا عماجي يأ

 ثيح ةبشا كعب عارشلا ىعدا ىعدملا نأ ثيح نم اوه .نيمحجو + قيفوتلا ناکا مدعو ¿¢ ضقانتلا دوحجول =

 ؛ىوعدلل ةفلاخم ةداهشلا تناكف ءاهليق ءارشلاب اودِهَش دو وهبشملا و : بيقعتلل عءافلا ۾ ءاهتيرتشاف اهيندحع :لاق

 ةا ؛ ةا تف و ىلع عاربشلا تف ۾ مدقت وش و ا بحجج وم تش ذي هند ؛اهتسقن یوعدلا ثخ نم اغلا

 سا 5 = || 2 ل 5 3 2 1 م يح 4 : / : |

 هتوب دعي ةبشاب كلملا تبثي شفيكف ءةسا لبق ءارشلاب ىل اكلم :تناك و ؛رادلا هذه ل بهو :الئاق نوكي دخ
 ا

 بترتي الف ءاهتحص .مدعل ؛عمست ا ميلستلا نع ةد رجا ةبها ی وعد نل ؛ضيبقلا و ميلستلاب ةلأسمملا اند و ءاشلاب
| 

 ضقانثلا و «يعدملا ةف ةثسلا ضاق. اس اهيلع
 اذ

a 0هاندا هع ملازم . | 5 أ 5 1 ص ا  
 ضقانتلا متلي نه بعل ى وعدلا عني كييسقنل ی وعدلا ع امك

 8 يمس 1 . 0 0 ع

 ل وجی امك ۾ ہک احلا يبيدكدياو ناخن داو هتک رت PES كا 5 هالا ع هالا 2 وحج رب 8 هويه كمت
 ت یا ےہ : ص ا ا اه 0 | اع 5

 (ةيانع ‹حتف کس لك ومو ليك وو ا روو ثنراوك ا نش ناوكي ا 8-5 نم ضقانتلا

 دعب ¢ ارشلا يعدي هنأل ؛ضقانتلا روهظلا هتنيب هبا ل ابشن ال : لبقت ال (يشح) :كابيعش» ف عاربشل با لا ' ةشا

 (ئيع) .اهلبق هب هل نودهشي دوهشلاو ؛ةبهلا

 ؛ هتنيب ا برا جاوا ياي عي يرام فرب ول عا :لبقت هدعبو

 يدححج :لقي ملا ولو ءا نوكي الف «ةبها هيف يعدي يدلا تقولا دعب دجو ءارشلا نال ؛قيفوتلا نكمي هنال

 5 1 : 1 2 5 ق . ذه : 1 1 95 1 وفا , 1 1

 ناكل اهي دحج ظفل E ANE AES ول ادهش ىلعو ؛ٌةيناثلا ف لبعت و لوألا 2 لبقت ۷ اها ناتلاعسملا»و ؛ةبشا

 نأ يعبني اھ دحل E وأ اخ رات امش ركاب , ولو >< وأ ةبشا 1 دححج+ :لوقي نأ نا كلذ 8 قرف ه دا و

 (حتف) ١۳۲/۲] :قئاقحلا زمر] .ارخأتم ءارشلا لعجي نأب قيفوتلا نكمي هنأل ؛هتنيب لبقت

 ( ول وعي ةبلق اان ىلع اسلي كه لوقو «يحلقلاب ىفتكي :ليقف ةموصخلا كرت يعم ف فلتحا :ةموصخلا

 كرت ىلع عئابلا مزع نإف ءاهتيرتشا ام :لاقو رخألا ركنأو مهرد فلأب ةيراجلا هذه يم تي ريشا رال كاك واو

 نع ةيانك دوحملا ذإ ؟ةينه اف قللذ ناك ءا شل دج ال لب نأ ؛ةيراجلا عءط ۾ عئابلل لك ةموصخملا

 تزاجف «ةبسانم امهنيب ناكف لضألا نم دقعلل راكنإ ةوحجلاو :لصألا نم دقعلا عقر خسفلا نل 4

 ءاضرلا ىلع لدي لعفب هكرت نرتقاو «ةموصخلا كرتب ئابلا هدعاس اذإف «هتهح نم 2 راعتسنالا

 سیلو «يرتشملا دي ىف تناك لإ ءاربش عااادي ا سوت : خسفلا علزن ىلإ اهلقتاو اهكاسمإ# .غيسفلاب

 ماقأ اذإ يح «يضارتلاب خ سفلا م هك قلل الذ عب اجاق اک ا كو نإ غلا لوألا اهعئاب ىلع اهدري نأ ھل

 (ةيانع «حتفر || ۲ :قئاقحلا وهز . كتنعل لبقت ال كلذ دعب هتف اهارتش تابا ةف تلد دعي چلا
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 كل شال 110 نمو .هنيع عم قدص ویز ا ىعدا مث : ةرشع ضبقب ٌّرقأ نمو

 ياا فا با نأل

 :لاقف الام رخآ ىلغ ىذا نمو يقع ميش الفا هس 2 4 هر رنا رع
 هيلع ىعدملا

he. a He AN 8 
 REEDS SSA علا ىلع يعدلا نه ربف ءطق ءيش يلع كل ناك ام

 مث ؛كلذ ريغ وأ هدنع هل ةعلسلا نمث وأ اضرق لجر نم مهارد ةرشع ضبقب رقأ نم يأ :2 ! ضبقب رقأ نمو

 ىلع ةلادلا مشب ربع اذهلو فق أ اوف كلذ لاق ءاوس «هنيمي عم قدص «ةحجرهبن وأ فويز هنأ ىعدا

 ؛ىلوألاب لوصوملا يفف ءلوصفملا يف قدص اذإ هنأل ؛ىلوألاب لصولا يف مكحلا ملعيل ؛لصولا مدعو يحارتلا

 ءزاح ملسلاو فرصلا يف اممي زوجت ول اذهو «ةحرهبنلاو فويزلاو دايحلا ىلع عقي مهاردلا مسا نأ :ههجوو
 قدصي ال «ةقوتس اإ :لاق ول هنأل ؛فويزلاب ديقو «هنيمي عم هقح ضبق هراكنإ يف قدصيف «دايحلاب صتخي ال ضبقلاو

 ءاهيلع عقي ال مهاردلا مسا نأل ؛ًالوصفم ةقوتس يف قدصي ال اغإو لكلا يف قدصيف ءالوصوم امأو ءالوصفم

 يه :ليقو «راجتلا هدري ام :ةحرهبنلاو «لاملا تيب هدري ام :فويزلاو .اهيلع شغلا ةبلغل ؛امب زوجتلا زوجي ال ىح

 بلغي ام :ةقوتسلاو .شغلا ةبلغ ةحرهبنلاو فويزلا يف ربتعي مل لوق لك ىلعو «ناطلسلا راد ريغ يف برضت لا
 .هوم رفص يه :ليقو «شغلا هيلع
 ال وصقم 0 الو ضَوَم ناك ِءاوس ءاقلظم فويرلا هاوعد يف قدصي ال اذا مهارد تضبق :لاق نإ هنأ :لصاحلاو

 نإو «قدصي © ةلوصفم ناك ناف ري شوي اهأ صدا غ ءقوتسا وأ هقح وآ نسا شف هلأ رقأ اإ ااو

 ظفلب ةذوبللاو,ردقلا ضيفي رازقإ ىق وأ هيلع ليام تضيق ةهلرقا فأ قرا هوو. ءقدصي الفرم ناك
 اذإ امأ ءةئام الإ فلأ ىلع :لاق ول امك ھو حصيف «ةلمحلا نم ضعبلا ئثتسا دقف ةدوحلا ئئتسا اذإف «دحاو

 «ةدوحبا قح ف لكلا نم لكلا نیتتسا دقف «فویز اأ الإ :لاق اذإف ءةدح ىلع ظفلب ادايج ةرشع تضبق :لاق

 (حتف) و ناك نإو لطاب كلذو

 هل رقملا يأ :هقدص مث (ئيع) .نالفل وأ كل وه لب :لاق وأ ءيش كيلع يل ناك ام :لاق نأب هل رقملا يأ :هدرف

 هل رقملل يأ ] :هيلع ءيش الف (ئيع) .هدعب وأ هناكم يف قيدصتلا ناك ءاوس «فلأ كيلع يل ناك لب :لاق نأب

 [(نيع) .مصخلا قيدصت وأ ةجحلا نم دبالف ىوعد يناثلاو «هل رقملا درب دترا دقو لوألا وه رارقإلا نأل ؛رقملا ىلع

 :لاق نأب رقملا هل رقملا قدص مث «كيلع يل ءىش ال :هل رقملا کا ب لاق ول يأ

 ؛لوألا وه رارقإلا نأل ؛درلا دعب ديدح رارقإب وأ «ةنيبلاب تبثي مل ام ر رقملا ىلع هل رقملل ءيش الف «فلأ كيلع يل لب

 كنم تيرتشا :لاق اذإ ام فالنج .ءرقملا قيدصت وأ ةنيبلا نم هل دب الف ءىوعد يناثلا هلوقو «هل رقملا درب دترا دقو

 ىقبيف دقعلاب درفني ال امك خسفلاب درفني ال نيدقاعتملا دحأ نأل ؛هقدصي نأ هل نوكي ثيح «رحآلا ركنأو ءاذك

 ع ؛درلا دعب قيدصتلا نوكب ديقو ءاقرتفاف «رارقإلا درب درفنيف هل رقملا امأ «قيدصتلا هيف لمعيف «هلاح ىلع دقعلا
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 ىلع ىععّدا نمو .ال ؛كفرعأ ال :داز ولو لبق «ءاربإلا وأ ءاضقلا ىلع نهرب وهو
 هيلع ىعدملا ناهرب يآ ةأربأ هنا ىلع و أيا ةنيبلا ماقا يأ هيلع يعدملا

 ءابيع امم دجوف ءءارشلا ىلع نهربف طخ تابع اهسلا خ1 لاقف «هتمأ عاب هنأ رخآ
 يرتشملا يعدملا ي رجخأ نم ةهالا عا رمش ةئيبلا ىعدملا ماقأ رخألا يعدملا ن س رجالا ي 1

 لبقت مل بيع لك نم هلا ارب هنأ عئالا نهو
 ةيراخلا يف

 نأ لبق قيدصتلا ىلإ ركنملا عجر اذإ اعيمج اممل نوكي ءيش لكو ؛دتري مل «هدر مث ءلوأ رارقإلا لبق ول هنأل =
 ةقدصلاو ةبهاك يا قحلا هيف نوكي ءيش لكو «حاكنلاو عيبلاك زئاج وهف «هراكنإ ىلع رخآلا هقدصي

 ج «يوع) مدعي قيدستلا ىلإ ةعوججر هعفني ال ءرارقإلاو
 ربك .طق ءيش يلع كل ناك ام هع ىعدملا ناک ان ريب ىلع لجر ىعدا :هتروص :خ ! نهرب وهو

 يعدملا نأ ىلع وأ «مهرد فلأ هافوأ هنأ ىلع ةنيب هيلع ىعدملا ماقأو «مهرد فلأ هيلع ىعدملا ىلع هل نأ ىلع ةنيب

 نإف ؛نيدلاب رارقإلا دعب هاعدا ول ذإ ؛راكنإلا دعب ءافيإلا ىوعدب ديقو «هيلع ىعدملا ناهرب لبقي «فلألا نع نأربأ

 دعب هيلع ةنيبلا ماقأو ءافيإلا ىعدا مث ضقانتلا نع قرفت نإو «ضقانتلل ؛لبقي مل ءدحاو سلجم يف نيلوقلا الك ناك

 دقو «بوجولا دعب نوكي ءاربإلاو ءاضقلا نأل ؛باتكلا ةروص يف لبقي ال :رفز دنعو ءضقانتلا مدعل ؛لبقي «رارقإلا

 :لاقي هنأ ىرت الأ هتم أربيو ىضقي دق قحلا ريغ نأل ؛نكمم قيفوتلا نأ :انلو ءاضقانم نوكيف «هيلع ىعدملا هركنأ

 (حتفو ينيع).ًأربي وأ ىضقي مث ءارهاظ تبني ءيش ىلع حلاصي دقو ؛لطابب نيدلا ىضق
 ام" اذكو «'كفرعأ الو" :ةملك "طق ءيش ىلع كل ناك ام" :هلوق ىلع هيلع ىعدملا داز ول يأ :خ! داز ولو

 ؛هيلوق نيب قيفوتلا رذعتل ؛ءاربإلاو ءاضقلا ىلع هيلع ىعدملا ةنيب لبقت ال «ءاربإلا وأ ءاضقلا ىلع ةنيبلا ماقأ مث "كتيأر

 هنأ :يرودقلا ركذو «هبحاص امهدحأ ةفرعم الب ءاضتقاو ءاضق وأ ذخأو عفد نم ةلماعم نينثالا نيب نوكي ال هنأل

 لوحدو ءزوربلاب اقداع رجب مل ىلا ةردخملاو ء«هسفنب رومألا ىلوتي ال يذلا لجرلا نأل ؛قيفوتلا ناكمإل ؛اضيأ لبقي

 نكمأف «هفرعي الو «هيلإ عفدلاب مصخلا هئاضرإب هئالكو ضعب نارمأيف ءاممهياب ىلع بغشلاب نايذأتي دق مكحلا سلحب

 .هتنيب لبقت ال هسفنب لامعألا ىلوتي نم هيلع ىعدملا ناك ولف اذه ىلعو «قيرطلا اذهب قيفوتلا
 ولو «ةفرعملا ىلع فقوتي ال ءاربإلا ققحت نأل ؛تاياورلا قافتاب لضفلا اذه يف ءاربإلا ىلع ةنيبلا لبقت :"قاكلا" فو

 ضقانتلا نأل ؛هتنيب لبقتف كلذب يعدملا رارقإ ىعدا اذإ الإ ضقانتلل ؛هلوق لبقي ال «هيلإ تعفد :لاق مث «عفدأ مل :لاق

 ؛ةءاربلا ىلع عئابلا ةنيبإ :لبقت مل (حتف) ٠١۳/۲] :قئاقحلا زمر].يعدملا نم رارقإلا ةحص عنمي ال هيلع ىعدملا نم
 ماقأف ءطق كنم اهعبأ مل :هيلع ىعدملا لاقف هتم هتيراج عيب رخآ ىلع لجر ىعدا اذإ يأ [(ندعم.ط) .ضقانتلل

 اهدر دارأو ةدئازلا عبصإلاك ةدملا كلت لثم يف هلثم ثدحي ال ابيع امي دجو مث عئابلا نم ءارشلا ىلع ةنيبلا يعدملا

 طارتشا نأل ؛عئابلا ةنيب لبقت مل ةيراحلا يف بيع لك نم هيلإ ءيرب يرتشملا نأ ةنيبلاب عئابلا تبثأف عئابلا ىلع

 = عروصتي آل فوصل ل ودب ةفصلا ذإ ؛دقعلا دوحجو يضتقيف (هريغ ىلإ ةمالسلا فص و ءاضتقا نم دقعلل رييغت ةءاربلا



 یتش لئاسم | e1 ءاضقلا باتك

 ةتوه دعب تملسأ :هتجور تلاقف «ىمذ تام إو "هللا ءاش نإ"ب ب ٌكلّصلا لطبيو

 يوم نبا اذه :عدوملا لاق تاو مخ لوقلال TIE .ةثرولا تلاقو
 لادلا رسب لحرل لادلا حتفب باطخلا ءاتب يملا ةثرو

 نكمم قيفوتلا نأل ؛لبقت اهنأ :فسوي يبأ نعو ءاضقاتم ةياربلا ىلع تاهربلا وكيف «دقحلا هيلع ىعدملا ركنأ دقو -

 (ةيانع) [4١١/؟ :قئاقحلا زمر] .كلذب اقداص نوكيف «بيعلا نم هأربأو «هليك و هنم اهعاب امنإو وه اهعبي مل نأب
 ."ةلمجلا ال هرحخآ الطبأو" هنم يناثلا عارصملا يأ همامتو «ةموظنملا تايبأ نم تيب فصن اذه ج! كصلا لطبيو

 ءاقافتا كلذب رارقإلاو ءارشلا لطبي يح «مىلاعت هللا ءاش نإ هرحآ يف بتك اذإ رارقإلا وأ ءارشلا كص لطبي يأ

 «قحلا اذهبي ماق نمو :كصلا رخآ يف بتك ولو «هعضوم يف فرع ام ىلع لطبم ءانثتسالا نأل ؛ءيش همزلي الو
 ءآنق نإ ةميلستو هصالتع نلف ىلعق كرد نم ناله كردآ امق :ءارعلا كص ىف بح واهلا ا نإ ليكو ويف
 .ءارشلاو رارقإلا لطبي نيج «ةفينح يبأ دنع هلك كصلا لطب هللا

 ذإ ؛هلاح ىلع نيدلا ىقبيو «ليكوتلاو كردلا نامض هب لطبيف ءريخألا وهو «هيلي ام ىلإ ءانثتسالا فرصني :الاقو
 نوكيف هل الطبم ناك ؛لكلا ىلإ فرضنا ولف «قانغسالل بنكي كصلاو «لمحلا يف لالقتسالا مالكلا ف لصألا

 امك لكلا ىلإ فرصنيف «فطعلا مكحب دحاو ءيشل لكلا نأ :هلو ؛ةرورض هيلي ام ىلإ فرصنيف ؛هودصق ام دض

 هللا ءاش نإ هللا تيب ىلإ يشملا هيلعو «قلاط هتأرماو ءرح هدبع :هلوق لثم ضعب ىلع اهضعب ةفوطعملا تاملكلا يف

 (حتف) ١١4/7[ :قئاقحلا زمر] .ناسحتسالا وه امهوقو «سايقلا وه مامإلا لوقو «عيمحجلا ىلإ فرصني هنأ «ىلاعت
 (ط) .كل ثاريم الو يمذلا توم يأ :هتوم لبق (يشحم «ط) .توملا تقو نيدلا داحتال ؛ثاريملا يلو :هتوم دعب

 يفن ىلع نوفلحيف «هتوم دعب اهرفكب مهيلع تعدا اذإ الإ ةثرولا ىلع نيمي الو «ةحوزلا ثرت الو :مه لوقلاف
 ؛تاقوألا برقأ ىلإ فاضي نأ ثداوحلا ف لضألاو ؛ثداخ رمأ مالسإلا نأل ؛ثرتو اه لوقلا :رفز دنعو «ملعلا

 وه ام لكو «نينيدلا فالتخال ؛لاحلا يف تباث نامرحلا ببس :انلق «هيلإ فاضيف «توملا دعب ام هتاقوأ برقأو

 بحاص هيف فلتحا اذإ ةنوحاطلا ءام نايرج يف امك لاحلا باحصتساب ىضم اميف دبا نوكي «لاحلا يف تباث

 بحاصل لوقلا ناك «لاحلا يف ا ءاملا ناك نإف «لاحلا مكحي هنإف ءةدم يضم دعب رجأتسملاو ةنوحاطلا

 قاقحتسا عفدل ؛هانربتعا امك عفدلل ريتعي لاحلا ميكحتو ءرحاتسملل لوقلا ناك ًاعطقنم ناك نإو «نوحاطلا

 .عيحسمب سيل وکو قاقشال رفز هركذ امو: میکس وهو «ةنازملا
 بيجأو «تاقوألا برقأ ىلإ ةفاضإلا ثداحلا ف لصألا نأب لب لاحلاب ثاريملل اهقاقحتسا د هنإ :ليق نإف

 باحصتسالاب لمعلا مزلتسي هنأ ىلع قاقحتسالل ربتعي ال هريغ وأ ناك اباحصتسا رهاظلاو ءرهاظ اضيأ كلذ نأب
 هتوم دعب ةملسم تءاجف ةينارصن ةأرما هلو ملسم تام ول هنأ ىلإ ايمذ جوزلا نوكب راشأو «رهظيس امك
 حلصي ال رهاظلا نأل ؛لاحلا مكحي الو مه لوقلاف هتوم دعب تملسأ :ةثرولا تلاقو هتوم لبق تملسأ :تلاقو
 (ةيانع «حتف «نيع) .اضيأ ثودحلا رهاظ مهل دهشي نوعفادلا مهف ةثرولا امأ «هيلإ ةجاتحم يهو «قاقحتسالل ةجح



 یتش لئاسم ( ۲ ءاضقلا باتك

 لوألا بذكو ا اما اده 2 لاق نإو هيلإ لاملا تا «هریغ هل ثراو ا
 تيما عدوم يأ عادوملا نيالا اله يتكرم هع

 رخآ ىلع لجر كار

 فالآ ةعبرأ لجر دي يق هلو تام لحجر :هتروصو ايرو نبالا ىلإ لاملا عفدب يضاقلا هرمأي يأ :هيلإ لاملا ؟

 عدوملا ىلع مك احلا يضفي «نبالا اذه ريغ تيملل ثراوالو لا نا هنأ لجرل عدوملا رقأف بيرو

 ؛ثروملا كلم هنأ رقأ اذإ امك راصف «تيملا نع ةفالخ ثراولا كلم هدي يف ام نأ رقأ هنأل ؛هل رقملا ىلإ لاملا عفدب

 لامل يعدي وهو «هریغ هل ثراو الو عءهقيقش ةوخنأ اكس لاق ول هنا ؛ةونبلاب هرارقإب ديقو «ةلاصأ يح وهو

 هاف «نبالا فكاغ قالا مدعب طو شق خألا قاقحتسا نأ ق لاو «عفدلاب هرمأي الو «كلذ 5 ىتأتي يضاقلاف

 .خالاك وهف «لاح- نود لاح يف ثري نم لک و لاح لك ىلع ثراو

 ىح ءيش هيلإ ع عقدي ال ال وأ :تاعأ رفا الو مرغ كراون هل :لاق ول هنأل ؛"هريغ هل ثراو ال" :هلوقب ديقو

 ثراولاب ديقو «ىلوألاب هيلإ عفدلاب رمؤي هنإف ؛ئيئاد نبا اذه :لاق اذإ نويدملا نأ ىلإ ةعيدولاب راشأو «ةنيب ميقي
 يف عدوملا قح لاطبإ نم هيف امل ؛هيلإ ةعيدولا عفدي ال هنإف ءهنم يرتشملا وأ هليكو وأ هيصو هنأ رقأ اذإ امع ازارتحا

 نويدملا فالخب «هتوم دعب كلذك الو «هيلع هرارقإ لبقي الف «كلاملا ديك عدوملا دي نأل ؛هدي نع اهتلازإب نيعلا

 ءاشاثمأب ىضقت نويدلا ذإ ؛هقح صلاخب رارقإ هنأل ؛هيلإ عفدلاب رمؤي ثيح «هنيد ضبقب بلاطلل ليكو هنأ رقأ اذإ

 ؟هيلإ عفدلاب رمؤي له «نالفل اهأ طقتلملا رقأ اذإ ةطقللا يف فلتحاو ءهسفن ىلع لب «ريغلا ىلع رارقإ هيف سيلف

 (ةيانع «حتف «ئييع) .هريغ ىلإ ال ثراولا ىلإ ناعفدت ةعيدولاك ةبوصخغملا نيعلاو ةيراعلاو

 ناثلل رقأ نأب الصفنم وأ لوألا لوقلاب الضتم لاق ءاوس :اضيأ (يي بيع) .لوألل رقأ ام دعب رحآ لحرل يأ :رخآل

 يضق يأ | :لوألل يضق (ط) .لوقلا اذه لوألا نبالا بذك يأ :لوألا بذكو (ندعم) .رخآ سلجم يف
 "يعدوم نبا اذه" :لحرل لاق ىلا ةروصلا يف عدوملا لاق ول يأ [(ئيع ءط) .رعآلل ال لوألا نبالل لاملاب

 لاملاب يضاقلا ىضق ءرخآ نبا يدلاول سيل :لاقو «لوألا حبالا عدوملا يأ هبذكو «"اضيأ هنبا اذه" :رخآ لحرل

 راشأو « حصي الق «ريغلا ل ارارقإ اله نوکیف علاملا نع هدي عصق هنأ و ‹ حص دق لوألا هرارقإ نأ ؛ل وألا نبالل

 هنأل ؛نبالاب هرارقإب ديقو ءءاضق ريغب لوألا هل رقملا ىلإ عفد اذإ رخآلا بيصن نمضي عدوملا نأ ىلإ "يضق" :هلوقب

 ,ةيراعلا اذك و ءنالف لب ال ءنالف نم اذه تبصغ :لاق وا «نالف ةعيدو لب ال :لاق 3 «لحرل اک عدوملا رقآ ول

 (حتف «ييع) .هريغب وأ ءاضقلاب هل رقملل عفدلا ناك ءاوس «هتميق يناثلل نمضيو «لوألل هب ىضقي هنإف

 .اضيا ثراو نه ليفكلا دحخ وي E يأ ] :خإ وسما لفكي هل نکس .ةئرولا نيبو نويدلا باا يآ :ءامرغلا

 قح نأ :هلو «بئاغ مرغ وأ ثراو هل نوكي نأ لمتجب هنأل ؛مهنم ليفكلا ذحؤي :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذه [(يشحم)

 = بلغي ىح هيلإ عفدي الو ءاضقلا رخؤيو طاتحي نأ يضاقللو ؛موهوملا لجأل رخؤي الف ارهاظ وأ ءاعطق تباث رضاحلا



 ىتش لئاسم دش ءاضقلا باتك

 يلام :لاق نمو قف ىعدللا في ذعأ رو د بغ غال سی رپ أر اد
 يا ي م ةنيبلا با ماقأ ي هتاذل |

 انطاس سنج ىلغ يأ عقي اذه هلوق يأ

 «لوحلاب يواحطلا هردقو «يضاقلا يأر ىلإ ضوفم ريحأتلا ةدم ردقو «عرغ الو هريغ هل ثراو ال هنأ هنظ ىلع =

 لح ۇي «رارقإلاب تبث اذإ امأو هريغ اثراو:هل ملعت آل :دوهشلا لقت مو ةداهشلاب ثرإلاو نيدلا تبن ب اذإ اميف فالخلاو

 (حتف) را قئاقحلا لاو قافتالاب ليفك مهتم دوي ' يأ مهريغ انراو.هل ملعن ال :اولاق إو ‹قافتالاب ليفك

 نالف هيخأ نيبو هنيب ناي رادلا كرتو ةوبأ تام :لاق نأب اراد ىعدا اذإ اميف ثرآإلا ىلع يأ :هيلع نهربو

 راقعلاك وه :ليقو «هبحاص روضح ىلإ لدع دنع عضوي لوقنملا نأل ؛ راقعلاب ديق ۾ ءامهريغ هل ثراو الو «بئاغلا

 قئوتسي الو «هدي يف كرتي لب ديلا يذ نم بئاغلا بيصن ذخؤي ال يأ :طقف ىعدملا فصن ذخأ .هنه لخ وي ال

 ءدحجي مل نإو «نيمأ دي يف لمحو هته لعن ادع اخ ا ف و وه يذلا ناك نإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع ل ايفكلاب هنم

 نع مصخب سيل رضاحلا نأ :هلو اینا دوحجلا نمؤي ال ذإ ؛هدي يف كرتي الف «نئاح دحاجلا نأل ؛هدي يف كرتي

 «هدنع يه نم يديأ نم اهذخأي يح ءاهريغل الو سانلا عئادول ضرعتي نأ ىضاقلل سيلو ؛ةبيصن ءافيتسا ف بئاغلا

 رشم ملا ام هل رضي الو هم ةذطلو ال هر فرغ دي يف ةآررق تاسالل اكلم نيضاقلا فرخ ول ان ًاريظن راق
 .اذه اذكف يك

 عطقل بصن يضاقلا نأل ؛ليفك ديلا يذ نم ذخؤي ال هنأ :ىلوألا :ناتراشإ "ىعدملا فصن ذحأ" :هلوق يفو

 نم ليفكلا ذخأ يف وه امنإ فالخلاو «موسقم ريغ عاشم فصن ذخأي رضاحلا نأ :ةيناثلا ءاهئاشنإل ال تاموصخلا

 :هدنع و هل هب ىصضقي :اهسدنعف «بئاغلل اهفصنب ءاضقلا راوج يف فالتحالا :ليقو همدعو بئاغلا ةصخم ديلا يد

 بئاغلا رضح اذإو ءاهيف كرتلاو هدي نم عربلا يف فالخلا نكل «بئاغلل ىضقي هنأ يف فالح ال :ليقو ءال

 نح امتع بسب ةثرولا دحأ نأل ؛ءاضقلا كلذب هيلإ فصنلا ملسيف «حيحصلا يف ةنيبلا ةماقإ ىلإ جاتحي ال

 وأ ناك انيد هيلع اميف هماقم دحاولا موقي اذكو «هنع ثاريملا قيرطب ممل نوكي مث «تيملل كلملا تبثيف «مهتيقب

 ابئان حلصي الف «تيملا نع ال هسفنل هيف لماع هنإف ؛ءافيتسالا سفن فالخب «كلذ يف ةثرولا رئاس ماقم موقيف ءانيع
 هيلع و هل اميف تيما نع هيف بئان هنإف تابثالا فالكل ڪلا ماقم هيف مهمايق مدعلو وهم ليك وعلا مدعل ؛مش

 بيصن وه يذلا فصنلا ذحأ نعي اعاشم نيعلا حتفب :ىعدملا (حتف ءنييع) .هنمض يف اضيأ مه ابئان نوكيف

 (ييع «ط) .رضاحلا

 نيد هيلع ناك عاوسو | وأ باصنلا غلب ءاوس اقام ةراجتلا لامو مئاوسلاو دوقنلاك :ةاكزلا لام ىلع وهف

 رودو ةمدخلا قيقر جرحخف ءاهطئارش الو اهردق ال ةاكزلا هيف بحت ام سدح ربتعملا نأل ؛نكي مل وأ قرغتسم

 مسا نأل ؛سايقلا وهو لكلاب قدصتلا هفزلي :رفز لاقو .ةيلضألا جئاوحلا نم ناك امو لزنملا تانآ و: كسلا

 = ‹ةيص ولاك ثلثلا جارخإ ةيلع بجي :دمحأو كلام لاقو ٠ء يش هم زلي ال :يبعشلا لاقو ؛لكلا ل وانتي لاملا



 ئش لئاسف 44 ءاضقلا باتك

 .ليكولا فال رسوا وهف تراب معي لو هيلإ ىصوأ نمو «ءيش لك ىلع وهف
 مفي هباججإ ۾ ك ةاصيإ يأ

N BE HBS 3 ê DE RÎ 2E EE i Rê HEKA Kı a E للا سلع نمو 

 دبعلا باجيإ نأ :ناسحتسالا هجو «ةرافك هيلعف ثنح اذإف ءانيي ناك عنملا طرشب هقلغ نإ :ىعفاشلا لاقو =

 تاقدصلا باب يف لاملا قلطمو «كرشلا ىلإ عزني الفل ؛هب ادبتسم باحجيإلا ةيالو دبعلل سيل ذإ ؛هللا باجيإب ربتعم
 مهلاومأ نم ذخا# :ىلاعت هلوقو «(؟ 4 :جراعملا) مولع ىح مهلاوُمأ يفو# :ىلاعت هلوق يف امك ضعبلا ىلإ فرصتم

 ةيرشعلا ضرألاو ةلغلاو مئاوسلاو ةراجتلا ضورعو نيدقنلاب قدصتيف «دبعلا هبجوي ام اذكف :(١٠+:ةبوتلا) ««ةَقَدَص
 [5١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةاكزلا لاومأب تسيل اهنأل ؛جارخلا ضرأك لاومألا نم كلذ ريغب قدضتي الو ءاهترفنو

 اذإ مث «هتقفن هيلع نيت نم توقو هتوق كلذ نم كسع باجياإلا تحت لحد ام ىوس لام هل نكي م اذإ 5

 ةلايعو هسفنلا قاسي كارفمما ةاولاقو دلل اوردق تورجاعملاو هقلسمأ ام لفغ هم قادس# كلذ عب اعف باها

 «ةنس توق كسمي ضرألا بحاصو «رهش توق كاسمي اهوحنو رادلا رجآ وهو ةلغلا بحاصو «موي توق
 (ةيانع «حتف «ئييع) .هلثم ىلإ لام هل ددجتي ام رادقم كسب ةراجتلا بحاصو

 ةغيص ىلع :ىصوأ ج . يه اذكف لكلا ف يرجي وهو تاريملا تأ ةيص ولا نال ؛فالح الب :ءيس لک

 عيبلا زاح ةيصولاب ملعلا لبق ةكرتلا ن م اكيش عاب ول يح ] و نبع يع ءط) .ايصو لعج نم يأ لوهجلا

 أ عیب نم 25 نأ طظ قا ةياسولان ءدع هسفن جارح نم حس ال هنأ نإ 7" يصو وهف وهف :هلوقب اشا |(ىيع)

 کف معلا دق رهو دم ديل اديق علا كرت دقف اذه ىلعو «هسفن جارخإ هلف الإو لوقا كلل. قوای ارق

 .لوبقلا مدعل ؛يصوب سيلف «فرصتي مل نإو «لوبقلا ىلع لدي هنأل

 دوج وډ ل نأ دارملا سيل و. «تقارضتلا لبق ول ر لبق ام دعي اذكر سفن جارخإ كلم ال فرصتلا ديبا : لضاحلاو

 نعو « نيفرصلا دنع عيبلا زاج «ةيصولاب علا لااا ن س اا عاب ع اوسو ةنروريصل طظ رش هدم فارضتلا

 امهدحأ نأ الإ ةبانإ امهنم دحاو لكل نأل ؛ةلاكولا ف امك ملعي نح ءاضيأ ةيضولا ف زوجي ال هنأ :قسوي يأ

 فقوتي الف «يضوملا ةيالو عاطقنا دعب فرصتي هنأل ؛فالختسا ءاصيإلا نأ :اممطو «تامملا دعب رحآلاو ةايحلا لاح

 (حتف «ييع) .ثراولا فرصتك ملعلا ىلع

 نم ءيش عيبب رخخأ الجر لکو 35 نأ ول يآ [(ییع) .ةلاك ولاب هملع لبق هفرصت ذفني ال هناف] :لیکولا فدل

 تابثإ ةلاكولا نأل ؛هعيب زوجي الو ءاليكو نوكي ال ءا ملعلا لبق ءيشلا كلذ عابف «ةلاكولاب ملعي ال وهو هلام

 (حتف ؛ئيبع) .ةيالولا هل تبثي نم ملع الب حصت كاف لك وملا ةيالو ءاقبل ؛فالاختساب سيل و هلام ف 5 هلا ةيالو

 يأ قسافلاو روتسملاو لدعلاو ريبكلاو ريغصلاو دبعلاو رحلا لوانتي ةماع "نم" ةملك :خلإ ةلاكولاب ٠ هملعأ نمو

 ‹«تالماعملا نم هنأل ؛ةفرضت حصيو :اليكو نوكي سانلا نم دحاو هملعأف «ملعي ال وهو الس لحر لكو اذإ

 (حتف «ييع) .زيمتلا هيف طرتشي و «مالسإلا الو ةيرحلا هيف طرتشي الف «مازلإ هيف سيلو



 ىتش لئاسم o} ٠ ءاضقلا باتك

 «هدبع و ریا نیسم 3 لدعب الإ هلزع تبني الو .هفرصت حص
 دحاو لدع ربخب ي لیکو لا

 00 مارا ا دبع هنيمأ وأ يضاقلا عاب ولو ءرجاهي مل يذلا ملسماو ركايلاو جيفشلاو
 مريد ءادأ لحأل يأ

 دنع :خلإ - تبني الو (ئيع) اک وأ قا ادع ا أ لدع:كلذي دريحلأ عا وف فس

 هذه يف نأ :هلو «ليكو تلاب رابخإلاك راصف «تالماعملا نم امفأل ؛ءاوس لوألاو اذه :امهدنعو «ةفينح يبأ

 نأ اا ف a نايبو «ةلادعلا امإو ددعلا امإ :ةداهشلا يطرش دحأ طرتشيف «هحو نم امازلإ ءايشألا

 يف ةلادعلا وأ ددعلا طرتشي امك يأ "ديسلل رابخإلاك" :هلوقو «فرصتي نأ ريدقت ىلع ةدهعلا همزلت ليكولا
 شرألا هدب لإ م قاف لفك ريغ كيتا هريش ىل خس ءا افالقع هفيدح..ىآ دته ظاديسل هلا ةا ناب
 رم ام ليلدلاو ءريصي :امهدنعو «ءادفلل اراتخم ريصي ل ققعأ وأ عابف ةيانحلاب روتسم دحاو ةا اذإو «هدنع

 .شرألا همزلي هريغو قتعلاب دبعلا يف فرصتلا ريدقت ىلع ديسلا نأ :هيف مازلإلا نايبو
 وأ عابف ةيانحلاب دحاو هربخأ اذإ يعي :هدبع ةيانجب (نيع) .لاحلا يروتسم نينثا ربخ وأ يأ :نيروتسم وأ
 طرتشي عيفشلل رابخإلاكو يأ :عيفشللو (ندعم) .ناروتسم وأ لدع هربخأ اذإ الإ ءادفلل اراتخم ريصي ال «قتعأ
 ؛هدنع هتعفش لطبت ال تكسو لدع ريغ دحاو هربخأ اذإ ىح «امه فالح هدنع ةلادعلا وأ ددعلا انقيأ ةيف

 .هتوكس ريدقت ىلع ةعفشلا طوقس همزلي هنأ :هيف مازلإلا نايبو ءامهل افالح ةلادعلا وأ ددعلا طارتشال

 نوكي ال ءتتكسف اهحاكنب لدع ريغ دحاو اهريخأ اذإ ركبلا ىثنألل رابخإلاو يأ عيفشلا ىلع فطع :ركبلاو
 .توكسلا ريدقت ىلع حاكنلا اهمزلي هنأ :هيف مازلإلا نايبو ءامه افالخ ةلادعلا وأ ددعلا طرش دقفل ؛هدنع اضر

 .همزلي ال روتسم دحاو عئارشلاب هربحأف انيلإ رجاهي ملو برحلا راد يف لجر ملسأ ول يأ ] :رجاهي مل يذلا ملسملاو
 لبقي هنأ حصألاو ءامه فالح ءهدنغ همزلي ال ,مالسإلا عئارش بوجوب لدع ريغ دحاو هربحأ اذإ هنإف [(ندعم)
 لا ن س یک رک لالا ره ل واس ةريع ما لع ی يح «قسافلا ربح هيف

 ةكرش خسفو نوذأم رجحو «ءارش ديرمل بيعب رابخإلا :ةيقابلا ةسمخلاو «هدنع ةلادعلا وأ ددعلا اهيف طرتشي لا

 طرتشت ال هلوسر وأ مصخلا ربخملا ناك ولو «ةداهشلا ظفل اهيف طرتشي الو «فقو يلوتم لزعو ضاق لزعو
 تبنيو ءاقافتا اقساف ناك نإو هربخب لمعي لوسرلاو ءاعامجإ بلطلا بجو عيفشلا يرتشملا رضأ ول نيح ةلادعلا
 ١١4/7[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ لكوملا باتكب ليكولا لزع
 كلذ هنيمأ وأ ىضاقلا ةعابف ءادبع كرتو «ءامرغلل مهرد فلأ هيلعو «تام لجر :هتروص :خلإ يضاقلا عاب ولو
 دي نم جرخو «دبعلا قحتساو «نيمألا وأ يضاقلا دنع نمثلا اذه عاضف «هنمث ذحأو «ءامرغلا نويد ءادأل دبعلا

 ,ةفيلخلا ماقم مئاق يضاقلاو «هماقم مئاق يضاقلا نيمأ نأل ؛يرتشملل نمشثلا هنيمأ وأ يضاقلا نمضي مل «يرتشملا

 ‹«سانلا حلاصم لطعتتف «ةنامألا هذه لوبق نع مهدعاقت ىلإ يدؤي هنأل ؛نامضلا همزلي ال مهنم دحاو لكو

 - «روجلاب ءاضقلا يضاقلا دمعت نإ نكلو «دبعلا اذه عيب يف انيمأ كتلعج :يضاقلا هل لوقي نم وه يضاقلا نيمأو



 قش لئاسم ٠ 45 ءاضقلا باتك

 لإو ,ءامرغلا يک يرد عش | عحجريو ‹ نمضي : :ديبعلا قدتسماو او «لاملا ذحأو
 روك دملا دبعل | يرتشم يأ ياپ نم ماو ْ مثلا يآ تازا يظاعلا

 عحر ا عاضو ؛ «ضبقلا لبق تام وأ e ی س ھا يضاقلا رمأ

 نع یشن :ماع لدع . ضاق لاق ولو هءامرغلا ىلع وهو ءيصولا ىلع يرتشلا
 ممل لماع هنأل عجري يصولا ي 3

 ذاق اطلاع قال هنو يعل قالا اعدل ل01: «هلعف كعسو «هلعفاف برضلاب وأ عطقلاب وأ مح ب رلاب اذه
 ريرعتلاو دحلا يف ةقرسلا يف ديلا عطقب

 ىلإ ميلستلا لبق دبعلا كاله يف مكحلاو هل يضقملا ىلع هؤطخ ناك .ةدمَعَتي م لإ و «لزعيو ,اعيو مضي =

 (ندعم «حتف «ٰييع) .هقاقحتسا مكحك يرتشملا

 مه عقاو عيبلا نأل ؛مهيلع نمثلاب عحري يأ :ءامرغلا ىلع (نييع) .يرتشملل نمثلا هنيمأ وأ يضاقلا يأ :نمضي مل
 .ىلوألاب هرمأ ريغب همكح ملعيلو «يقافتا يضاقلا رمأب دييقتلا : يضاقلا ۴ كإو (ێي e2 .مهيلع هتدهع نوكتنف

 نوكيل ؛هيضن ةئآل ؛يضاقلا بوصضتم ولو |(ندعم) . يضاقلا يصو 5 تيل ىصو ىصولا ناك عاوس | : يصولا

 قحتساف «نويدلا بابرأل دبعلا عيبب يصولا يضاقلا رمأ اذإ يأ تيملا هيلإ ىصوأ نمك راصف «تيملا ماقم امئاق
 نع ةباين دقاعلا وه هنأل ؛يصولا ىلع يرتشملا عحر «نمثلا عاضو «يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق تام وأ دبعلا

 ىلع هب عجري عءتافض هست هقح و ا ةريغل لمع نمو مش لماع هنأ ؛ءام رغلا لغ يصولا عحريو «كرسملا

 نص اه عجب لهو توا ءاضإ لا قال توو عرقا عسير لام تال امر تملا نوط لوب لالا هل قي نم

 .تيملا رمأ يف هقك نامضلا اذه نأل اشیا كلذب عحري نأ زوج :ليق ؟لاملا كلذ ف و ىصولل

 اذإ ثراولاو «هريغ ىلع عجري نأ هل نكي ملف «هل عقو دقعلا نأ ثيح نم نمض امنإ هنأل ؛كلذ هل سيل :ليقو

 ةمثكلا لج ححصو «حصأ لوألاو هل ماع دقاعلا ناك «نيد ةكرتلا ق نكي , اذإ هنأل ؛ميرغلا ةلزنمب هل عيب

 (حتف «ييع) .حيحصتلا فلتحا دقف «ع وجرلا مدع ىسح رسلا

 نع ةباين دقاعلا وه هنأل ؛دبعلا نمثب :يصولا ىلع (نيع) .يصولا نم يرتشملا ضبق لبق يأ :ضبقلا لبق
 ىلإ راشأو لحرلا اذه ىلع يأ :اذه (ْييع) .هتايح لاح هلكو اذإ امك هيلع قوقحلا عجريف تيملا
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 ا
 (ئيع) .هبرضا وأ هدي عطقا وأ تنأ هج راف يأ :هلعفاف (ندعم؛ئيع)

 ماع لداع ضاق لاق اذإ يأ ا .برضلاو عطقلا نسحي نم لكل باطخلاو ءكل زاج يأ | :هلعف كعسو

 :لاق وأ ءانزلا يف مججرلاب لحجرلا ىلإ راشأو «لجرلا اذه ىلع تيضق :رومألاب مايقلا س رهو الف ديزل اطا

 وأ انزلاب همجرا :ديزل لاقو «ريزعت وأ دح يف برضلاب هيلع تيضق :لاق وأ ؛ةقرسلا يف هدي عطقب هيلع تيضق

 ةعاط نأل ؛ىلاعت هللا دنع ءيش هيلع عزلي الو ‹يضاقلا رمأب لاعفألا هذه لعفي نأ ديزل عسو «هبرضا وأ هعطقا

 2 .يديرتاملا لوق فنصملا هركذ امو «يضاقلا ىلع نيمي الو «ةبحاو رمألا يلوأ



 یتش لئاسم 4۳۷ ءاضقلا باتك

 «كيلع هب تيضق ديز ىلإ اهتعفدو افلأ كنم تذحأ :لجرل لزع ضاق لاق نإو
 كيلغ هل قح يفلان مهرد فلا يآ لاقي قلعتم ماللا

 قح يف كدي عطقب تيضق :لاق ول اذكو «يضاقلل لوقلاف املظ هتذحأ :لجرلا لاقف
 نش داب يضاقلا قدضي يا مللظلا قيرطب يا لالا نك

#2 

 .ضاق وهو م هنأ :أ ارقم «لاملا هنم ذوحأملاو هدي عوطقلا ناك اذإ
 ىلوألا ةلأسملا 32 ةيناثلا ةلاسملا ف

 نإ ءارسفمو المج لوآلا لوق ليقف « راج لهاجو لوداع لماجوب راج اعر «لداع ماع :ةعيرأ ةا د
 ساق اغ أ اقساف تاج قا قلو نال او اانا نسو ةريسلت حرسحلا قا سو فاح اغا

 «نيدهاشب تبثي قح يف لدع يضاقلا عم كلذب دهشي وأ ؛دوهشلا وهو «مكحلا ببس نياعي نأ الإ هلوق لبقي ال
 يضاقلا لوق لبقي ال ارا تق لاق ءدحلا ببسب اودهش نيذلا ةداهش ىلع لدعلاو يضاقلا دهشي نأ :هانعمو

 ةاضق يف اميسال نامزلا اذه ةاضق رثكأ داسفل ؛اذه يف دمحم ةياورب اوذحأ انخياشم نم ريثك و «ةجحلا نياعي يح

 الإ اضيأ هباتك لبقي ال نأ يضتقي اذهو ,ةقسف مهرثكأو .ءالهج مهسفنأ يف مهو ؛ةوشرب نولوتي نيذلا دالبلا
 كف سوو اشنا كلمي امع ر محا يضاقلا نأ :ةياورلا رهاظ هج و «هيلإ ةجاحلل باتكلا يف لوقلا اذه اوكرت مما

 (ةيانع «حتف «ٰييع) .هقيدصت بجيف «ةعاط هقيدصت يف نألو «هربخ يف مهتي مل هب ربخأ امع ءاشنإلا نم
 .تيضق دق هنوك لاح يأ :تيضق (ندعم) .ضاق ةفص وهو ءاضقلا نع يأ :لزع

 هنأ رقأ امل هيلع ىضقملا نأل [(ئيع) .هئاضق لاح يف كلذ لعف هنأ تبث هنأ ؛نيع ريغب يأ] :يضاقلل لوقلاف

 ا ؛ىضاقلا ىلع نيغ الو ءارغاظ رونخلاب ىضقي ال ئضاقلا ذإ ؟يضاقلل ادهاش رهاظلا ناك هئاضق يف هلعف

 ناك اذإ تاميضلا همزلي الو «يضاقلل لوقلا نأ :لصاخلاو كفن ال مصخلا :ءاضقو امص راص نيج همزل
 ذوخأملاو هدي عوطقملا نأ اذه نم ملعف «قافتالاب ضاق وهو كلذ لعف هنأب ارقم هدي عوطقملاو هلام ذوخأملا
 صن «يعدملا لوق لوقلا ناك «لزعلا دعب وأ ديلقتلا لبق كلذ لعف اًعِإَو ءذئموي Î نكي مل هنأ معز اذإ هلام

 يسحخ رسلا ةمئألا سمش هيلع
 امك راصف «نانمضلل ةيفانم ةذوهعم ةلاح ىلإ هلعف دنس هنأل ؛حيحصلا يف اضيأ ىضاقلل لوقلا :"ةيادحلا" بحاص لاقو

 قالطلا عقي ال يح «هلوق لوقلاف «سانلا نيب امولعم ناك نونحلاو «نونجب انأو تقتعأ وأ تقلط :لحرلا لاق اذإ
 امهنأل ؛نانمضي يضاقلا هب رقأ ام. لصفلا اذه يف ذخآلاو عطاقلا رقأ ولو ؛عاقيإلل ةيفانم ةلاح ىلإ هتفاضإل ؛قاتعلاو

 فاللخب ؛هريغ نع نامضلا ببس لاطبإ يف ال «هسفن نع نامضلا عفد يف لوبقم يضاقلا لوقو «نامضلا ببسب ارقأ

 (ط) .املظ هتلعف :هيلع يضقملا لاقو :قح (ةيانع «حتف ,ئيع) .قداصتلاب هئاضق يف هلعف تبث هنأب لوألا

 عطقو ىلوألا ةلأسملا يف لاملاب مكحلا وهو لعفلا اذه لعف يأ :هلعف (نيع) .ناك ربخ هنأ ىلع هباصتنا :ارقم

 (ئيع) .تقولا كلذ ىف ضاق هنأ لاحلاو يأ :ضاق وهو (ئيع) .ةيناثلا يف ديلا



 اب قلعتي امو ةداهشلا 4۳۸ ةداهشلا باتك

 ee د... «كايعو ةدهاشم نع رابخإ ىه
 هريغ ىلع صخشلا قف ع ةداهشلا تأ

 ءمصخلا راكنإ دنع دوهشلا ةداهش ىلإ جاتحي هئاضق يق يضاقلا نأل ؛ءاضقلا باتك نع هرحأ :ةداهشلا باتك

 2 يضاقلا د رص نه اضيأ دهاشلا و ءاهرضح يأ "ةعقولا كهچ 97 ةمينغلا" : اع لاق «روضحلا :ةغللا ٤ ةداهشلاو

 «ةداهشلا ظفلب مكحلا سلجم قحا تابا يضاقلل قداص رابخإ نع ه رابع *هّقفلا لها حالطصا فو «ءامضقلا سلخ

 ام ةنياعم :اهليع ايس 4 ؛مكحلا سلجم ريغ ِِق رابخألاو ( ند رمأب ةقداصلا رابخألاو (ةيذاكلا رابحألا جرخف

 وكل وو تارضبملا ق راصبإلاو «تاعومسملا ف عامسلا نم هتدهاشمت سصتخ ام هتدهاشم ۾ هل اهلمحتي

 نيب ةيبمشلا ىلع ةردقلاو «املسم هيلع ىعدملا و مالاس ا طرتشيو ؛ةيالولاو طبضلاو لماكلا لمعلا :اهطرشو

 عفدو (ملغم رحو (ةيويلد ةوادعو ةيجوزو دالو ةبارق مدعو < لاو عمسلاب كلذو هيلع ىعدملاو يعدملا

 «ىوعدلل اهتقفاومو ءهطح ىلع اذمتعم ال ءادألا نيح هب دوهشملاب املاع نوكي نأو ءامصح نوكي ال نأو «مرغم

 قحا يذ بلط :اهوحجو ببسو «عامسلاو رضبلا و لقعلا :لمحتلا طرشو «ةداهش ىلع هداهش يف ليصألا ردعت و

 ىلع مكحلا بوج و :اهمكحو «بلط ذاب دهشي نأ همز هت وف فاح ۾ ؛قحلا ود اش ملعي 5 ناب E ت اوف وأ

 «قوقحلا ءايحإو .(18ه:ءاسنلا) هلل ءادهش طسقلاب َنيماوق اونوك # :ىلاعت لاق ؛رمألا لاثتما :اهنساحمو «يضاقلا

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :اهليلدو

 ظافلألا نم هريغ نود هيلع نيرصتقم "دهشأ" ظفل ةداهشلا ءاذأ ق اقلختو افلس ةئألا ةنسلأ ىلغ قرح هنأ ملغا مث
 نييعت ىلع عامجإلاك ناكف ءاضيأ ةنسلاو باتكلا ظافلأل قفاوم وهو «نقيتاو ملعأ :وحن ‹«ءيشلا ققح ىلع ةلادلا ۳ وس ا رت: ١ a Fa i “r 1 اش 35 ےک ه | 5

 يهو ءةدهاشملا نم مسا ةداهشلا نأ هيف علا لعلو هريغ لقني مل ذإ ؛دهعتلا عم نم ولخي الو ءةظفللا هده

 نم یتشا ام كلذ ىلع لدي عيش برقأو «ةدهاشملا نع وبني اه ءادألا يف. طرتشاف ءانايع ءىشلا ىلع عالطإلا

 يأ هللاب دهشأ :وحن مسقلا يف "دهشأ" لمعتسا اضيأو «لاحلا يف رابحإلل عوضوملا عراضملا ظفلب دهشأ وهو «ظفللا
 تعلطا دق للاب بقا :ل وقي دهاشلا نأكف لاخلا 2 رابخالاو مسقلاو ةدهاشملا وعم طظفللا اذه نمضتف «مسفا

 (ةيانع «حتف) . هيلع رصتقا اذهلف ظافلألا نم هريغ ٤ هد وقفم ناعملا هذهو هب رشا نالا انأو كلذ يلع

 كلتل ةنياعم نعي نيعلا رسكب| [(ئيع) .قيقحتلاب اج دهشي يلا ةيضقلا ةدهاشم يأ | :نايعو ةدهاشم نع

 ىلإ ةراشإلا هيفو «كلذك نايعلاو ءةيناعملا ةدهاشملا نل ؛يريسفت ةدهاشم ىلع نايع فطع |[(ئيع) .ةيضقلا

 لاق :"نيمخت نع ال" :هلوقب ةداهشلا نغم فنصملا دكأ مث "عدف الإو دهشاف سمشلا لثم تملع اذإ' :ةتِفع هلوق

 «رابحإللا ق نظلاو سدحلا :نيمختلاو «لونو ميمو ةمحعم ءاحخ هتدام ۾ دیدن تلات نم نم ردصم وه : يره وجا

 = «نظ يأ عادلا بكن ناس و" :هلوقب نايعلا يعم دكأو هب ةداهشلا زوجي الف «نيقيلاو قيقحتلا ديفي ال وهو



 اب قلعتي امو ةداهشلا ظ 4۳۹ ةداهشلا باتك

 بحأ دودحلا يف اهرتسو .يعدملا بلطب مرو تاسو نيبنع نعال
 راهظالا ن + ع ا اشا وبا أ قف يأ ةداهشلا ۽ ادأ

 :هلوقو ندع اذإ رصن باب نم بسحي بسح نم ردصم وهف مضلاب اناس امأو «داش رسكلاب يبخل :لاقيو =

 نم وه امنإو ءدحلا مامت نم سيلف ءءاضقلا سلجم يف هنوك امأو «قدص نع رابخإ وه "نايعو ةدهاشم نع رابخإ"

 (حتف) ۱١۸/۲] :قئاقحلا زمر] .فرع امك هتاذ نع جراح ءيشلا طرشو «ةداهشلا طورش

 (يبع) ٠ هتننظ يأ انابسحو ةبسحمو ةبسح حتفلاب اذكو هتبسح نم ءاحلا رسكب نابسح نع الو يأ :نابسحو

 1 كوخ طيش سكدبج ىلاعت هل وقل ؛افامتك عسي ال بلط اذإف عهقح هنأل :يعدملا بلطب مزليو

 دض هل ناك اذإ هدضب ارمأ نوحي ۽ علا نع يهنلا ن کل نامتكلا نع ایف ناك نإو اذهو ؛(؟ 87 :ةرقبلا) 4 هّبلق مآ

 راصف «نامتكلا نع ءاهتنالا ةضيرفك اعطق اضرف ةداهشلا ءادأ ناكف هب لاغتشالاب الإ نوكي ال ءاهتنالا نأل ؛دحاو

 ىوقأ هلحم ىلإ لعفلا دانسإ نأل ؛بلقلا يهو ام لعفلا عقو ىلا ةلآلا ىلإ مسالا دنسأ اذو دكا لب هب رمألاك

 .ىلاعت هللاب رفكلا دعب مئارجلا مظعأ هنأ ىلع ليلد حراوجلا فرشأ ىلإ هدانسإو «هلك ىلإ هدانسإ نم

 وه ناك وأ «لبقي ال هنأ ملع اذإو «هتداهش لبقي يضاقلا نأ ملعو رهاظ رذع ريغب ءادألا نع عنتما اذإ مثأي امنإ مث

 عضوم نم ابيرق دهاشلا عضوم ناك اذإ اذهو «هريغب قحلا روهظل مثأي ال ءوه دؤي م و «هريغ ىدأو ءاعبار وأ انلا

 ؛مثأي ال :اولاق ؛كلذ هموي يف هلهأ ىلإ عجريو ءاهئادأل يضاقلا ىلإ ودغي نأ هنكمي ال ثيحب اديعب ناك نإو «يضاقلا
 ردقي ال اريبك اخيش ناك نإ مث :(15 :ةرقبلا) ديهش الو: بتاك راضی الو :ىلاعت هللا لاقو ؛ررض كلذب هقحلي هنأل

 هنأل ؛هتداهش لبقتو هب سابال هدنع نم يعدملا هيك راف «بوك رلل ءيش هل سيلو «يضاقلا سلجم ىلإ يشملا ىلع

 |[ :قئاقحلاا زمر] .لبقت ال هدنع نه اهبكرأو ؛«ردعي ناك إو «حارک إلا باب نم

 دهشي مل هنأ ملع ولو «لدعي ال يضاقلا نأ ملع وأ «عقاولا يف لطاب وه امم. هدنع رقأ يعدملا نأ ملع اذإ اذك و «هريغ

 (زومرلا عماج «حتف) .اقساف راص عنتماو هل دوهشملا قح بهذي

 لاره يلع هلوقلف لقنلا امأ ءالقنو القع لضفأ دودحلا باوبأ يف افامتكو يأ :بحأ دودحلا يف اهرتسو

 ىلع رتس نم" :83ع هلوقلو «كل اريخ ناكل "كئادرب" :ةياور ياو "كبوت هترتس ول" :هدنع دهش نيح ىملسألا

 قوقح يف وهف (۲۸۳:ةرقبلا) هلق م مآ هلا اًهْنك [ نمو :ىلاعت هلوقو «"ةرحآلاو ايندلا يف هيلع هللا رتس ملسم

 مهاعد اذإ يأ (۲۸۲:ةرقبلا) ڳاوعد ام اذإ ٤ ادهم 2 الو :ىلاعت هلوق ليلدب ١[ "8/9 :قئاقحلا زمر] .دابعلا

 القع امأو عداسفلا نع ملاعلل ءالدخإ ؛تحأ هيف ةيف ءاذألاف اتهتلا ئثتساو ءاهيعدي عدم اه سيل دودحلاو يعدملا

 همث سيلو «نيملاعلا نع ئيغ ىلاعت هللاو «لاومألا ىلإ جاتحلا قح تاوف فوخل مرحي امنإ نامتكلاو رتسلا نألف

 اف «حتف «نييع) .كلذ لضف يف كش الو ملسملا هيخأ ضرع ةنايص يقبف «قحلا تاوف فوح



 اه قلعتي امو ةداهشلا 44 ث ةداهشلا باتك

 دودحلا ةيقبلو «لاجر ةعبرأ انزلل طرشو .قرس 1 ذخأ :ةقرسلا ف لوقيو
 طرشو يا هنا ډا يا رثسلا بئاج ةياعر دهارفلا

 ...«لجر هيلع علطي ال اميف ءاسنلا بويعو ةراكبلاو ةدالوللو «نالجر ضابجقلاز
 يق

 هعانتما و .دوصقملا وهف "نا :هلوقب تدب قحا نأ ؛لضفأ لوألا نحل روک زا :لاق و لوقيو

 ؛هنم قورسملا قح يف لاملا بناحل ةياعرو «قراسلا قح يف رتسلا يف هيلإ بودنملا ىلع ةظفاحم قرس' ظفل نم

 ديشرلا نوراه نأ يكحو «ناعمتج ال امهفأل ؛نامضلا هنع طقسيف .عطقلا هيلع بجوت ةقرسلاب ةداهشلا نأل

 لاسف «ذخألاب رقأف «هتيب نم هلام ذخأ هنأ رحآ ىلع لحجر ىعداف ءفسوي وبأ مهيفو ءءاهقفلا ةعامج عم ناك

 هنأ يعدملا ىعداف ءلحألاب رقأ اإ و ةقرسلاب رقي 1 هنأ لا : فس وي وبأ لاقف عقدي عطقب اوتفأف «ءاهقفلا

 تبث ذحألاب الوأ رقأ امل هنأل :لاق "؟4" :هل اولاقف ءفسوي وبأ مهفلاخف ءعطقلاب اوتفأف ءاّ لحرلا رقأف «قرس

 (جتف ؛«ييع) ا ا طقس ۾ هيلع نامضلا

 ON گاس و ةقحبافلا نيتي ياللا ر ١ : ىلاعت هل وقل جا انزلل طرشو .نالفلا ءيشلا نالف يا أ :ذخأ

 هذه ىلع عبرألا فوقو ذإ ؛رتسلا نعم ققحي ةروكذلا فصو عم عبرألا طارتشاو :(١ه:ءاسنلا) كنم ةعّبْرَأ َنِهِئلَع
 عءافتنا دنع وكحلا ءافتنا ىلع لدي ال نك ذياب صيصختلا :تلق نإف ١ ۳4/1 : قئاقحلا زهر |[ ققحتي املق ةشحافلا

 اد كع صقتنا اذإ هنأ ىلع مهدعب نمو ةياحصلا 3 عامجإ وهو عافتنالا ليلد لحج ۾ دق نكلو معن :تلق روك ذملا

 (حتف «ئيع) .ةفذق مه وكل دحلا مهيلع بجي ةعبرألا نع دوهشلا

 (لدعم) و دودخلا ف الا هداهش ا هنآ ؛لاح رلاب لبق «لاحر را هداهش يأ 0 ةعبرأ

Dlينط ٤ ءاتستلل ةداهش هي نأ فاع نم فاو ا هلا  liلتقلا امأو ١ ١[ /؟ :قئاقحلا دي  

 ادهشي 1 كأ م9 م.9 :ةرقبلا) نات َرْماَو لحرف ا ان وحي مل ناف يعم و ءاستلا عم لاحرلا هداهش هيف لبقيف ًاظحع

 :لجر لاق ولو «لاجرلا عم نمداهش ربثعا امل ليواتلا اذه ال ولو «لاتارماو لحجر دهشيلف .نيلحعر امهم وك لاحت

 (حتف) .دحي الو دبعلا قتع «هبرشب ناتارماو لجر دهشف ءرح يدبعف رمخلا تبرش نإ

 هيف ىلع ةلباقلا ةداهشف 1 هع مي .ءاسنلا ةداهش يادقا دودحلا ق لبقي الف :تالجر

 5-5 لبقت . دمحأو رم لاك هش ایا 5 قح يف لبقت :اهدنعو ءمامإلا دنع ثرإلا

 .ةلدع تناك ادا ثرآإلا 5 امش لغ

 عانشتلا بويع نم لاجرلا هيلع علطي ام نأ :هموهفم [علطي ال لعاف هنأل ؛ع وفرم] :لجر هيلع علطي ؟ل اميف

 (حتف) .ةأرما ةداهشب هيف يفتكي ال ةدئازلا عبصإلاك



 اج قلعتي امو ةداهشلا 44١ ةداهشلا باتك

 .ةلادعلاو ,ةداهشلا ظفل لكللو نان رماو احر وأ نالجر اهريغلو .ةأرما
 طرشو يأ

 ةدالولل ةدحاو ةأرما طرش يأ [(نييع) .انيب امك ردقملا "ظرش"ل هلعاف مسي مل ام لوعفم هنأل ؛عوفرم] :ةأرما

 داري ماللاو فلألاب ىلحملا عمجللاو "هيلإ رظنلا لاحرلا عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش" :##ع هلوقل ؛اهوحنو

 مالسإلاو ةيرحلا نم ةداهشلا طئارش رئاس اهيف طرتشيو «طوحأ ناتنثو «دحاولا وهو «لقألا لوانتيف «سنجلا هب
 ةقلطملا ةداهشلا نأل ؛ةوسن عبرأ ةداهش نم كلذ يف دبال :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو «ةلادعلاو غولبلاو لقعلاو

 ؛لجرلاك بابلا اذه يف ةدحاولا نأل ؛ناتنث طرتشي :كلام دنعو «دحاو لجر ةلزنمب نهنم قثملاو ؛نيلجر ةداهش
 يق دحاولا ربخو «ةداهشلا ظفل طرتشي ال اذهو «ةداهشب سيلو «ربح اذه نإ :انلق ءىليل يبأ نبا لاق هبو

 (حتف «ئيع) .لوبقم تانايدلا

 ةداهشلاك دحاولا ةداهش اهيف يفكيف تانايدلا امأ «قوقحلا نم ةروكذملا ءايشألا ريغل يأ :خ! نالجر اهريغلو
 يف الإ لاحرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقت ال :يعفاشلا لاقو هريغ وأ الام قحلا ناك ءاوس «ناضمر لاله ىلع

 روصقو لقعلا ناصقنل ؛نمداهش لوبق مدع لصألا نأل ؛ةلافكلاو رايخلا طرشو لجألاك اهعباوتو لاومألا

 لاق هبو ءاهيلع رصتقيف ءاهرطح ةلقو اهدوجو ةرثك رابتعاب ةرورض لاومألا يف نكلو ؛طبضلا لالتحاو ةيالولا
 لصألاو «ةقرفلاو حاكنلا يف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش ازاجأ مذ ايلعو رمع نأ يور ام :انلو «دمحأو كلام
 ةلق نم نمل ضرعي امو «ءادألاو طبضلاو ةدهاشملا وهو «ةداهشلا ةيلهأ هيلع ئتبي ام دوجول نمتداهش لوبق

 هذهو «تاهبشلاب أردني اميف لبقت ال اذهو «ةهبشلا الإ كلذ دعب قبي ملف ءاهيلإ ىرحألا ٌمضب ربجي وهف «طبضلا
 (حتف) ١9/7[ :قئاقحلا زمر] .تاهبشلاب تبثت قوقحلا
 (ييع «ط) .لامت سيل ام اهوحنو ةيصولاو ةلاكولاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلاك هريغ وأ الام قحلا ناك ءاوس :ناتأرماو

 وأ ملعأ :دهاشلا لاق ول ىح] :ةداهشلا ظفل (نيع) .رم ام ىلع ةعبرأ يهو ةداهشلا بتارم عيمج ينعي :لكللو
 موقي ال ذإ ؛هنودب ةداهشلا لبقت الف نكر هنأل ؛عراضملا ةغيصب دهشأ هظفل يأ [(ييع) .هتداهش لبقت ال نقيتأ

 هب قاب اق اظحالم نيميلا نعم تركيا تسلا ظاقنأ نم األ اخ و ةا نع اق 11. ةايعاقح اهريغ

 رابخإلا باب نم هنولعجيو «لاحرلا هيلع علطي ال اميف الإ ءاسنلا ةداهش يف ةداهشلا ظفل نوطرتشي ال نويقارعلاو

 (حتف) 1٠0/7 ١[ :قئاقحلا زمر] .ةداهشلا باب نم هنأل ؛لوألا وه حيحصلاو «ةداهشلا باب نم ال
lyةلادعلا لك طرش يأ [(نييع) .ةيلهألا طرش ال امب لمعلا بوجو طرش يهو قدصلل ةنيعملا يه امنأل]  

 ؛ةلادعلا طرشو ءرئاغصلا ىلع رصم ريغ رئابكلا نع ابنتحم ناك نم : لدعلاو ؛نيدلا يف ةماقتسالا يهو اقلطم

 ؛(؟ ١ :ةرقبلا) 4ِءاَدَهَشلا ١ نم نوضرت نمم# :ىلاعت هلوقو «(۲:قالطلا) 4كم لدع يود ودهشأو 2 : ىلاعت هلوقل

 ءاضقلا ةيالول لهأ قسافلا ذإ ؛ةداهشلا ةيلهأ طرش ال «ةداهشلاب لمعلا و طرش يهو «يضرملا وه لدعلاو

 اذإ قسافلا نأ :فسوي يبأ نعو «ةمهتلل هربج يف فقوتلا بجوأ هقسف نأ الإ ةداهشلل الهأ نوكيف «ةنطلسلاو
 ٤١/۲ ١[ :قئاقحلا زمر] .حصألا لوألاو «هتداهش لبقت ةءورم اذ سانلا يف اهيجو ناك



 اه قلعتي امو ةداهشلا 4۲ ةداهشلا باتك

 SOTE AE FAA a مصخلا ليدعتو ءقوقحلا رئاس يف ًانلعو ارس دوهشلا نع لاأسيو
 رسلا قف مشاح نع يآ

 :ةفينح وبأ لاقو ءامهدنع اذه [(ٍنيع «ط) .ابوجو يضاقلا لأسيو يأ «لوهجلا ةغيص ىلعإ :دوهشلا نع لاسي
 اذإ الإ لدع ريغ وأ لدع نيدهاشلا نأ صحفتي الو ءامهنع لأسي الو «ملسملا ةلادع رهاظ ىلع يضاقلا رصتقي

 امهيف ةينالعلا يف يكزيو «رسلا يف لأسي هنإف ءاقلطم صاصقلاو دودحلا يف ةداهشلا تناك وأ «مصخلا نعط

 هذ رمع نع كلذ لثمو ,"فذقلا يف نيدودحما الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا" :ت3ع هلوقل ؛عامجإلاب
 نإف «ناهرب ال نامز فالتخا اذه :ليقو «لودع ةداهشب الإ ةجحلا عقت الو ءةجحلا ىلع ئتبي ءاضقلا نأ :امهو

 بعت ام دعب عبارلا نرقلا يف امحرضعو ااو اس ةلادعلاو ريخلاب اهل دوهشملا روصعلا نم ناك مامإلا رصع

 9 وهو ةمويلا امهوق ىلع ىوتفلاو «هنامز يف دهاش امي لك يفأف «بذكلاو تانايخلا ترهظف «سانلا لاوحأ

 .ةلابجلا نو ءم ناك نميف لأسي ال :كلام دنعو «دمحأو يعفاشلا

 ل ةنيمأ ديب ارس اهقعبيو «ىضاقلا اهبتكي يلا ةعقرلا يهو «ةروتسملا يضاقلا تعم نأ ةرسلا ف ليدعتلا

 و دوا یا ی و و ةيسناو ا | حسا اهيف «ماوعلا رظن ن ع شتا انفال ءا تي قر

 نيايلات ةر بحار لزق ىلع كامضالا لكم الدخ تاك نم لإ اهني نأ ىو ءايقوسس ناک ف هقاوسو

 يهقرع اذإف :هكاقدصأو هناريج نم لاسيف «لاملاب هعاذح موتي اريقف الو اعامط كوكي الو «هريغ نم لدعلا فرعي
 بتكي الو «تكس قسفلاب ةفرع نمو «ةداهشلا زئاج لدع هنأ ةروتسملا يف همسا تحت بتكي ةلادعلاب هفرع نمف

 كلذب حرصي من ول هنأ نم فاخو «هريغ هلدعأ اذإ الإ ملغا هللاو :لوقيو ةرثسلا كته نع ازارتحا ائيش همسا تحت

 لدعملا ةريو ءيوقسم هلأ قا كت يت هلاح فرعي م نمو «هب حرصي دئنيحف «هتداهشب يضاقلا کچ نأ

 ؛يضاقلا نع هريغ ليدعت ةهبش يفتنتل لدعملاو دهاشلا نيب يضاقلا عمج نأ :ةينالعلا يف ليدعتلاو اوس وسلا

 .مسالا يف هقفاوي نم هتليبق يف نوكي نأ لامتحال

 يفتكيو ءرشلا لهأ مهيلع ردقي مم و «ريخلا لهأل تناك ةكوشلا نأل ؛لوألا ردضلا يف اهدحو ةينالعلا تناك دقو

 دبعلا نأل ؛ةداهشلا زئاج لدع وه :لدعملا لوقي نأ دبالو :ةنتفو ءالب ةينالعلا ةيكزت :دمحم لاقو ءاننامز ف رسل

 ام ةينالعلا يف يكزملا يف طرتشيو «لدع وه :هلوقب يفتكي هنأ حصألاو ءالدع نوكي بات اذإ فذق يف د
 :ةداهشلا ظفل ىوس فذقلا يف ًادودحم نوكي ال نأو ءرصبلاو لقعلاو ةيرحلاو غولبلاو ةلادعلا نم دهاشلا يف طرتشي
 (ةيانع تف ؛نيع) .فذقلا يف ادودحم ناك نإو ءطقف ىكرملا ةلاذع طرتشي رسلا ةيكزت يقو

 نم عيرفت اذه :مصخلا ليدعتو (حتف) .ةينالعلا مسالاو رهتشاو رهظ رمألا نلع ردضم «ةينالعلا ف يأ :انلعو

 هريظن و مهنع لاؤسلا ىري ال هنأل ؛كلذ نما الف ءهلوق ىلع امأو ءذوهشلا نع لاؤسلا ىري نم لوق ىلع مامإلا

 ىعدملا نأل ؛مصخلا ليدعت حصي ال امنإو «ىري نم لوق ىلع اعورف اهيلع عرف كلذ عمو ءاهاري ال هنإف «ةعرارملا
 = يعدملا مصخلا لشو «حصت ال قسافلا بذاكلا ةيكزتف «دوحجلا يف بذاك ملاظ هدوهشو يعدملا معز يق هيلع



 امب قلعتي امو ةداهشلا t۳ ةداهشلا باتك

 لق Suu aah رع SL ةيبح
 ىأر وأ عمس امي دهشي ؛ نأ و ,ةمجرتلاو ةلاسرلاو ةيكزتلل يفكي دحاولاو حصي ال

aoلاعفألا نم لاوقألا نم  

 «هسفن دهاشلا ليدعتك «ىلوألاب يعدملا نم حصي الف هيلع ىعدملا نم ليدعتلا حصي مل اذإف «هيلع ىعدملاو =

 مض نم دبال :دمحم دنع نكل ءالدع ناك نأب هلهأ نم ناك اذإ زوجي مصخلا ةيكزت نأ :دمحمو فسوي يبأ نعو

 لاق ول هنأ :"حصي ال مصخلا ليدعت" :هلوقب دارملاو .هزوجي فسوي وبأو «دحاولا ليدعت زوجي ال هنأل ؛هيلإ رحآلا

 دوهشملا ريغ نم لأسي يح اقلطم امقداهشب يضقي ال ءاوسن وأ اًواطخأ مهنكل «لودع دوهشلا هيلع ىعدملا

 ؛لودع مه :لاق ولو «هب هرارقإل قحلا همرلو قحلاب فرتعا دقف «ةقدص لودع مهو ءاوقدص :لاق اذإ امأ هيلع

 موك نم مزلي الف ءأطخلاو نايسنلا مهنم مهوتي الودع موك عم مال ؛ءيش همزلي ال كلذ ىلع دزي مو
 لودع مه هيلع ىعدملا لاق ول نح :حصي ال (حتف) 41١/7 ١[ :قئاقحلا زمر].ًاباوص مهمالك نوكي نأ الودع

 (ييع) .هريغ نم لاسي يح امقداهشب يضقي ال
 تسيلو ربخ ةيكرتلا نأل [(ندعم ءظ) .رسلا ةيكزت اه دارملاو مهليدغت ىهو دوهشلا ةيكرتل يأ ] :ةيكرتلل
 يف دودحملاو ىمعألاو ةأرملاو دبعلا ةيكزت زوجي اربح ناك اذإف «ةداهشلا ظفل طرتشي ال اذهلو «ةقيقح ةداهشب

 هدلول دلاولاو ءرخآلا نيجوزلا دحأ ةيكزتك هل هتداهش لبقت ال نم ةيكرت اذكو «يبصلاو «بات اذإ فذقلا

 .هسكعو هالومل دبعلاو «هسكعو

 لوسر وأ يكزملا ىلإ يضاقلا لوسر ناك ءاوس الوسر ءالؤه نم دحاو نوك زوجي كلذكو يأ :ةمجرتلاو ةلاسرلاو

 ةثالثلا نيب ةيوستلا دارملا سيلو «هريغ مالك احضوم يأ امجرتم ءالؤه نم دحاو نوك زوجي اذكو «يضاقلا ىلإ يكزملا
 ددعلا نم ةداهشلا يف طرتشي ام ةيكزتلا يف طرتشي :دمحم لاقو «دحاولاب ءافتكالا ثيح نم لب «هوجولا عيمج نم

 .نالجر صاصقلاو دودحلا نم هريغ يفو «روكذ ةعبرأ انزلا دوهش ةيكزت يف طرتشي ىح «ةروكذلا فصوو

 ىلع اهبتر ؛ةدحاو ةأرما لاجرلا هيلع مج ال اميفو ؛ناتأرماو لحجر وأ نالجر زوجي قوقحلا نم امهريغ يقو

 ددعو ةروكذلا طرتشي :اولاقو «دمحأ نع ةياور يف الإ «ةثالثلا تلاق هبو «ةداهشلاك األ ؛ةداهشلا بتارم
 ةيكرت يف امأو «رسلا ةيكرت يف هلك اذهو «نانثا لكلا يف طوحألاو «عامجإلاب دودحلا دوهش ةيكزت يف ةداهشلا
 ؛عامجإلاب ةداهشلا ظفل ىوس كلذ ريغو رصبلاو ةيرحلا نم ةداهشلا يف طرتشي ام عيمج اهيف طرتشيف «ةينالعلا

 [41١/؟ :قئاقحلا زمر] .ءاضقلا سلححب صتخت اهإف :رهظأ اهيف ةداهشلا يعم نأل
 يف دمحم فالخف «مهنيب هيف فالح ال امم طوحأ نانثالا ناك نإو ةمجرتلاو ةلاسرلا يف دحاولاب ءافتكالا نأ ملعاو

 (حتف) .اعامجإ زاح يضر إف .ءدحااولا ةي زب مصخلا نضزي مل اذإ انت ديقم وهو :طقف ةيكرتلا
 اي و يوسع a ي :عون :نيعون ىلع دهاشلا هلمحتي ام نأ ملعاو :خ ! دهشي نأ هلو

 نأ هعسو «لتقلاو بصغلا ىأر وأ کاملا کو رارقإلاو عيبلا دهاشلا عم“ اذإف «ةبراضملاو ةراجإلاو عيبلاك

 = وه امت.ملع هنأل ؛هيلإ يعد اذإ ةداهشلا ءادأ هيلع بجي لب «دحأ لاعفألا وأ لاوقألا هذه ىلع هدهشي مل نإو «دهشي
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 ىلع دهشي الو هيلع دهشي مل نإو لتقلاو بصغلاو مكاحلا مكحو رارقإلاو عيبلاك

 ا E ....................... كهاش لمعي الو فىيلع دهشي مل ام هريغ ةداهش

 نأ ىلوألاو .(43:فرخزلا) نوملعي مهو قحلاب دهش ْنَم الإ# :ىلاعت هلوقل ؛طرشلا وهو «هسفنب بحوملا =
 :لوقي الو هب ةداهشلا هيلع بجوف «ببسلاب نياع هنأل ؛لتق وأ بصغ وأ مكح وأ رقأ وأ عاب هنأ دهشأ :لوقي

 نأ ا 1

 سنت"

 ؛دهشي نأ هعسي ال ؛صخش رارقإ باجحلا ءارو نم عمس ولو ءابذاك نوكي ال يش هدهشأ اذإ الإ ندهشأ

 .ةريغ هيف سيل هنأ ملغو «تيبلا لخد اذإ الإ ءةمغنلا هبشت ةمغنلا ذإ ؛هريغ.نوكي نأ لامتحال

 نأ هل لح ذئنيحف هاري الو «تيبلا يف نم رارقإ عمسف «هريغ لخدم تيبلل سيلو «بابلا ىلع دعقو جرح مث
 الأ ءةداهشلا لبقي نأ «باجحلا ءارو نم عامسلاب دهشأ :لاق نأب هل رسف اذإ ىضاقلل ىغبنيو «هرارقإ ىلع دهشي

 نم ةأرما توص عمس اذإ :اولاقو «نعملا يف ءيجيس امك «ةتسلا ءايشألا يف زوجي امنإ عماستلاب ةداهشلا نأ ىرت

 ىلع ةداهشلاك هسفنب همكح تبثي ال :عونو ءاهصخش ىري ناك اذإ الإ ءاهيلع دهشي نأ زوجي ال باجحلا ءارو
 اذه ىلإ راشو مليش نأ الإ .هتداهش ىلع دهشي نأ عماسلل رجع م .ءيشب دهشي ادهاش عمت اذإف :ةداهشلا

 (ةيانع «حتف ءئيع) .خإ هريغ ةداهش ىلع دهشي الو :هلوقب

 ام ىلع يأ :هيلع (نيع) .مكاحلاو قوقحلاو دوقعلا كلت باحصأ نم دحأ هدهشي م نإو يأ :دهشي مل نإو

 ريصت امنإو ءاهسفنب ةبجوم تسيل ةداهشلا نأل :خ! ةداهش ىلع دهشي الو (ٰييع) .لعفلاو لوقلا نم ردص

 دهشي هعم” اذإ اذك و «زوجي الف ءدجوي ملو «لمحتلاو ةباينلا اهيف طرتشيف ءءاضقلا سلجم ىلإ لقنلا دعب ةبحوم

 ول ام ريظن راصف ١[ 57/7 :قئاقحلا زمر] .هريغ لمح اغنإو «هلمح مل هنأل ؛دهشي نأ هعسي ال «هتداهش ىلع هريغ

 لوبق نم دبالو «هيأرب ضري مل لكوملا نأل ؛هلكوي مل ام فرصتي نأ عماسلل زوجي ال ثيح لكوي اصخش عم
 هدهشي مل نإو ةحيحص يضاقلا ءاضقب ةداهشلا نأل ؛ةداهشلا ىلع ةداهشلاب ديقو «هدعب ىهنلا مدعو لمحتلا

 (حتف ؛ئييع) .اّي دهشي نأ هل لحف «ةمزلم ةجح ءاضقلا نأل ؛هيلع ىضاقلا

 دهاش دهشي ال يأ | :2! دهاش لمعي الو (نييع) .يداهش ىلع دهشا :دهاشلا هل لقي مل ام يأ :دهشي مل ام

 نأ الإ دهشي نأ كص يف هطخ ىأر اذإ دهاشلل زوجي ال يأ [(قيع) .ةثداحلا ركذتي نح باتكلا يف هآر اذإ هطخب

 مكحي ال ةثداحلا ركذتي ال وهو «قوقحلا نم قحب لحرل لحر رارقإ هناويد يف دحو اذإ يضاقلا اذك و «ةثداحلا ركذتي

 ىح هذفني ال كلذ ركذتي ال وهو قوقحلا نم لحجر ىلع رخآ لحرل دهشي لحجر ةداهش دجو اذإ اذكو كلذب

 زوجي ال نالف ىلع هأرق هنأ فورعم وهو «هريغ طخب وأ هطخب ابوتكم ثيدحلا دجو اذإ ثيدحلا يوار اذكو ءركذتي
 اثم تملع اذإ" :#ت3ع هلوقل ؛ةفينح يبأ لوق هلك اذهو «ةياورلا ركذتي نح ثيدحلا اذهبي ةمرحلاو لحلاب مكحي نأ هل

 دع

 = ؛ةجح مزلي الف :طخلا هبشي طخلا نأل ؛ةعقاولا ركذت نودب ملعلا روصتي الو ءاملاع نوكي نأ طرش "دهشاف سمشلا
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 هن دسم 4 HK نكشف بسنلا الإ هنياعي مل امب ذهشي الو .اوركذتي ل نإ طخلاب وارو ضاقو
 امك لكلا ىلإ عري

 ركذتي مل نإو «هب نقيت نإ باتكلاب لمعي نأ مهنم دحاو لكل زوجي :دمحم لاقو «ريورتلا لامتحال =
 ةلالدل طخلاب لمعي نأ يوارلل زوجي :فسوي وبأ لاقو «ىوتفلا هيلعو «سانلا ىلع رمألل ةعسوت ةعقاولا
 ةيؤرب دهشي نأ دهاشلل سيلو ء[كلذب ءاضقلا يضع نأو] «ةداهشلاب مكحي نأ يضاقلل اذكو «رهاظلا
 ليدبتلا نم نمؤيف ءهمتح تحت هدي يف يهو ؛ةطيرخ يف يضاقلا لجس نأل ؛ةداهشلا ركذتي مل ام هطخ

 دل علا هناك :ققلفا نيورعلا س اي نوش ىوارلا في يبق وفم ةياورلا ةيافكوب عريبقتلاو

 اذإ فالتخالا اذه ىلعو ١5417/7[ :قئاقحلا زمر] .ليدبتلا نم نمؤي الف «مصخلا يديأ يت نوكي كصلا
 هل لحي :ليق هنإف «تنأو نحن اندهش انإ :ممهي قثي نمم موق هربخأ وأ ةداهشلا هيف تناك يذلا سلحملا ركذت
 (ةيانع «حتف «ئييع) .امه افالح «مامإلا دنع لحي ال :ليقو «قافتالاب ةداهشلا

 ئيع) .كلذب دوهش مهأ ظفحي الو .دوهش ةداهش ابوتكم هناويد يف دحو اذإ ضاق مكحي الو يأ :ضاقو

 يع) هوا ادع وع يوب نأ هل سيلف «طخب ابوتكم دجو اذإ ثيدحلا يوار يوري الو يأ :طخلاب وارو

 ا ةيضقلا رك ذتي م نإ يضاقلاو «ةداهشلا ارك ذتي مل نإ نادهاش يأ ءالؤه :اوركدذتي مل نإ

 .عماستلاب هنياعي م و ءيشب دهشي نأ زوجي الف ةداهشلا ءادأ طرش ملعلا نأل ؛عامجإلاب :هنياعي ل اغ (ئييع) .ةياورلا

 [(ئيع) .كلذب دهشي نأ هعسي هوخأ وأ نالف نبا انالف نأ سانلا نم عمم نأب] :بسنلا الإ (ةيانع «ييع)
 وأ ةقفنلا ىوعد دعب الإ بسنلاب مكحي الو ءمهلبقي ال يضاقلا نإف .بسنب اودهش اذإ ذوهشلا نأ ؛لضاحلاو

 يف هديقو ءال وأ ًاروهشم تيملا نوك نيب قرف ال هنأ هقالطإ رهاظ "توملاو" :هلوقو .نبالاو بألا يف الإ ءثرإلا
 ءتيوملاك“ لفقلاو ءةنياعللب لإ زوم ال ةع دونت وأ ارعا تاك نلف :لامعلا نم وك الاغ وكي ناب ”عارعملا"

 «هريغ فالخب دحاو الإ هيف سيل عضوم يف ققحتي دق هنأل ؛ةدحاو وأ لدع دحاو رابخإب يفتكي توملا يف :ليقو

 .نيلدع نينثا نم دبال :ةئالثلا دنعو

 ةداهشلا لبقت الف «هطئارش نود رهتشي يذلا وه فقولا لصأ نأل ؛هطئارش نع هب زرتحا "فقولا لصأو" :هلوقو

 ءارقفلا وأ ةربقملا وأ دجسملا اذه ىلع فقو هنأ اودهشي نأب ةهجلا نايب نم دبال هنأ :يانيغرملا ركذو «عماستلاب اهيف

 ىلع فقو اذه نأ اوركذ ام دعب مهنأ هانعمو ,مقداهش لبقت ال ةهجلا مهتداهش يف اوركذي مل ول ىح «ههبشأ امو
 مث ءلبقت ال ,.مقداهش يف كلذ اولاق ول يح ءاذك ىلإ فرصيف «هتلغ نم أدبي هنأ اودهشي نأ مهل يغبني ال ءاذك

 :فسوي يبأ نعو ءاهريغ يف عماستلاب اودهشي نأ زوجي ال هنأ ىلإ ةراشإ ةتسلا ءايشألا هذه ىلع ءانثتسالا رصق

 نم هيف دبالو «كلملا لاوز ىلع تبي هنأ :انلو «هتلزنمب ءالولا نأل ؛بسنلاب را اهيا مال ولا ةر أ
 (حتف «ئييع) .عامجإلاب لبقت ال عماستلاب قتعلاب ةداهشلاو «هيلع ئتبي ام اذكف .ةنياعملا



 اه قلعتي امو ةداهشلا 4٤٦ ةداهشلا باتك

 اذإ ام دهشي نأ هلف ,فقولا لصأو يضاقلا ةيالوو لوخدلاو حاكنلاو توملاو
 ةا ءامشألا هذ

 ال كال هل هنأ دهشت نأ كل قيقرلا ىوس ءيش هدي يف نمو .هب قثي نم ام هربخأ
 هديل ن .يشلا كالذ نيا كل عسو يأ ءايشألا هذ دهاشكلا

 ةنالفلا ةأرملا نأ عم نأب :حاكنلاو (ندعم ؛ئيع) .دهشي ذأ دعس تام ف انالف نأ سانلا نم عم نأب :توملاو

 اب لخدو ةنالف جوزت االف نأ عم نأ :لوخدلاو (ئيع بيع) .هنياعي م ولو حاكنلاب دهشي نأ هعسي نالف ةحوكتم

 نأ هعسي مامإلا نالف ةهج نم ءاضقلا ىلوت دق انالف نأ عمس نأب ياكل ةيالوو (ندعم) .كلذب دهشي نأ هعسي

 (ندعم) .دهشي نأ هعسي ةعيضلا هذه فق و انالف ن | عع نأب :فقولا لصأو (ندعم) .دهشي

 مث ءاهظفل نم دبالف ؛يضاقلا دنع دهشي يذلا امأ ءلكلا يق طرشب تسيل ةداهشلا ظفل نأ ىلع لدي :ةربخأ اذإ

 أ ءنيتأرماو لحر وأ نيلحر رابخإب وأ رتاوتلاب امإ ءامي ملعلا هل لصح اذإ هتداهش زوج امنإ ءايشألا هذهي دهاشلا

 هجو :ةدهاشم الو ملع الب األ ءىش يف عفاستلاب ةداهشلا روج آل نأ سايقلاو ءاناسحتتما هب قدي نم رابخإب

 نورقلا ءاضقنا ىلع ىقبت ماكحأ اني قلعو هنسانلا نم صارخت اهابسأ ةتياعمجب ضي رومألا ةذه.نأ ؟قاسحتسالا

 ءطرش هيف ددعلا :هب قثي نم ماكحألا ليطعتو جرحلا ىلإ ىّدأل ؛عماستلاب اهيف ةداهشلا لبقت مل ولف «راصعألاو

 ,ةفينح يبأ لوق ىلع امأو ءامهوق ىلع اذهو «ملع عون هل لصحيل ناتأرماو لحر وأ نالدع نالحر هربخي نأ وهو

 (ةيانع «حتف «ئييع) . ربخلا قدص هبلق يف عقي ثيحب ةماعلا نم كلذ عمسي مل ام ةداهشلا زوجت الف

 هقر ملع يذلا ىثنأ وأ ناك اركذ :قيقرلا ىوس (ئيع) .راقعلاو ضورعلاو دوقنلا نم ناك ءيش يأ :ءيش

 (ئيع ءط) .عاتمك وهف الإو «هسفن نع ربعيو

 ديلا آلا مدن ىف ق ىشلا كلذ نأ دھشت نأ كال زاج ضفختتلا دب ف قش تيار اذا أ ل هنأ دهشت نأ كلل

 عيبلا نياع اذإ ناسنإلا نإف ءاهلك بابسألا يف ةلالدلا عجرم يه ذإ ؛كلملا ىلع هب لدتسي ام ىصقأ ع زانم الب

 ةداهشلا ق: تقاك هب لدتسي انه ىصقأو عديلاب الإ ملعي ال عئابلا كلمو «عئابلا كلج الإ يرجشلا كلم ملعي ال

 يف عقي نأ كلذ عم طرتشي هنأ :فسوي يأ نعو ؛عامجإلاب حوتفم وهو ءامياب دسنا ديلا مكحب رحت مل اذإ اهإف

 .نظ ةبلغ وأ ملع عون هل لصحيل ؛ديلا يذل كلم ءيشلا نأ هبلق

 نأ هعسي ال «كلذل لهأ وه نم هئابآ يف سیلو ءلهاج دي يف اباتك وأ سا دي ق ةي ةرد:نأر ول :ليق اذنطو

 لبقت ال :كلام نعو «راتحملا وه :ليق ءدمحأو يعفاشلا لاق هب و ؛ديلا عم فرصتلا فاق طظ شول دوش

 ةلأسملا مث هل هنأ هلق ف ف و عقي نأو ديلا عم فرصتلا ىفسنلا طرشو «نينس رشعك ةليوط يف لبقتو ةريسي ةدم يف

 س ج 3

 الاب هدب ی هارو «هد ودل كلملا فرع و «ةههحج هو كبل و هريس أب هف رع تان كلاملا نياعي نأ :لو هلا + هج وأ ةعبرأ ىلع

 :يناثلاو هدي ىلع عانب كلملاب لوألل دهشي نأ هدعس و «كلملا ىعداو لوألا عءاجف هريع دي 2 ةأر 5 لجأ ةعزانم

 = «كلمل هيلإ بسن يذلا ءاح مث «هبسنو ههجوب هفرعي ملو «نالف ن بدأ نالاقا. فا بسلا ءهذودحم كلملا ن :ياعي نأ
 ا
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 رضح هنأ دهش نمو .لبقت ال ديلا ةتياعم وأ عماستلاب دهشب هنأ يضاقلل رسف نإو
 حيحصلا وهو ةداهشلا هذه عماستلاب زوجي عضوم يف دهاشلا يأ

 . لبق يض ضاقلل رسف ول | نيح ةنياعم وهف هتزانج ىلع ىلص وأ «نالف نفد
 ياسا نالف ةزانح يأ

 ‹«عماستلاب ا ريصي كلاملا نأل ؛اناسحتلا دهشي نأ هل لح «صخش ىلع 5 اذه ةيكلم ىعداو

 ہم نكلو ءاعيمج امهنياعي ال نأ :ثلاثلاو ؛سانلا قوقح تعاضل هذه لثم عمست مل ولو ءةنياعملاب كلملاو

 نياعي ملو ؛ةعيضلا كلت فرعي ال وهو ءاذك اهدودح ءاذك ةدلب يق ةعيض نالف نب نالفل نإ :اولاق مهفأ سانلا

 «كلملا نود كلاملا نياعي نأ :عبارلاو هل دوهشملاو هب ةوهشملا ةلاهجل ؛كلملاب هل دهشي نأ هل لحي ال ءاهيلع هذي

 نأ هعسي ال ءاهنيعب ةعيضلا كلت فرعي ال وهو ءةعيض اذك ةيرق يق هل نأ عمسو ةمات ةفرعم لحرلا فرع نأب

 .ةداهشلل طرش هب ملعلاو «هب دوهشملاو اپ مالا ا 2 ؛دهشي

 ادي قيقرلل نأل ؛هكلم قيقرلا نأ | لحجر دي يف هآر اذإ يقرلا يف ديهشي نأ هل زوجي ال عي "قيقرلا وس" :هلوقو
 ؛مادختسالا وهو «فرصتلا هيف ربتعي نأ نكمب الو «هلوق لوقلا ناك لصألا رح هنأ ىعدا اذإ يح «هسفن ىلع

 اذإ قيقرلا ف ديك نأ ةل زوجي هنأ :دمحم و فس وی يبأ نع "يفاكلا" قو تسلا اهنا اک مدختسي رجلا نل

 لوألا يق خيشلا ام رک ذی م نارخأ لادیق هيف نکل اضيأ ةقينح بأ نع كلذ لعج : "ةيادهلا" فو «هدی يف هأر

 راصف هسفن ىلع هل دي ال ذإ ؛هريغ دي يف نوكي هسفن نع ربعي ال يذلا ريغصلا نأل ؛اريغص قيقرلا نوكي ال نأ
 اذإ هنأل ؛هقر فرعي ال نأ :ياثلاو «هكلم هنأ هدي يف وه نمل دهشي نأ هل زوجي اوكا ناك ولف :لازمألا قاس

 ربعي اريبك قيقرلا ناك اذإ ءامصسالا فرضم:نأ :لصاخلاو */١82[ :قئاقحلا رمر].ةداهشلا تزاح هقر فرع
 (حتف ءئيع) .كلملا ليلد هقح يف ديلا سيلف هسفن ىلع ادي هل نأل ؛هسفن نع

 هنكلو «كلذ نياعت مل انإ :الاق ول امأ «سانلا نم انعم انأل ؛اندهش :الوقي نأ ريسفتلا نعم :يضاقلل رسف نإو

 نع هتداهش نوكتف «هقدص يضاقلا بلق يف عقي قلطأ اذإ هنأل ؛"لبقت ال" :هلوقو «لكلا يف تزاج اندنع رهتشا

 :اولاق اذو «دنياسملا نم ىوقأ رابحألا نم ليسارملا ناك اذه نعو ءاذك تعم لاقو ءرسف اذإ كلذك الو «ملع

 الأ ؛امب مكحي نأ ىضاقلل زوجي ال ريسفتلا ةروض يفو ءاهرسفي الو عورشملا ءادأ قلطي نأ عماستلاب دهاشلل يغبني
 .ناسنإ دب يف همسفن ةيؤرب الو ؛ةدتع رتاوت ولو ةريغ عامسب اذكف عهسفن عامسب مكحي نأ هل زوجي ال هنآ ىرت

 (ييع ع دقي Se a قلق قرأ يأ :ديلا ةنياعمب وأ (حتف «نييع)

 (ندعم) .سانلا نم كلذ تعم نإ :لاق ناب : يضاقلل (ندعم) .هتزانج ىلع ةالصلاو هنفد روضح يأ :ةنياعم وهف

 (ييع) .اهلوبق بجوف «ملع ام الإ دهشي مل وهو ءاملع يضاقلا ديزي كلذ نأل ؛هتداهش لبقتو «هريسفت :لبق



 . هتداهش لبقت نم باب 4 ؛ / ةداهشلا باتك

 ليقت ال نمو هتداهش لبقت نم
 خِإ نم ماكحأ تايب يف يك

 ءرغصلاو ( قرلا يف المحتي نأ ل! «يصلآو كولمملاو تا ةديح عا

 ةداهشلا يبصلا و كولمملا يا

 e ت و ت سمسم س كا قالا و ا ت قا
 يبصلا 3 كك ولمم لا ل ةداهشلا

 ةداهشلا هيف عمست ام نايب نم غرف امل [(حتف) .قدصلا ىلع هتلمح اذإ لوقلا تلبق لاقي] :خلإ لبقت نم باب
 «ةداهشلا لحم هنأل ؛اذه ىلع كلذ مدقو «هنم عمست ال نمو هتداهش عمست نم نايب يف عرش «عمست ال امو

 نم ال ؛بجي ال نمو يضاقلا ىلع هتداهش لوبق بجي نم دارملاو ؛طورشملا ىلع مدقم طرشلاو «طورش لاحلاو

 ناك ءاوسو ءال وأ لمحتلا تقو اريصب ناك ءاوس اقلطم :خإ لبقت الو (حتف «ةيانع) .حصي ال وأ اهوبق حصي

 تلاق هبو د ةفينح يبأ نع ةياور وهو «عماستلا هيف يرجي اميف لبقت :رفز لاقو ءال وأ عماستلا هيف يرجي اميف
 .ريصبلاك اكلم هتداهش لبقت :كلام نعو «هب ةفآ ال حيحص وهو ؛هعمج“ ىلإ ةداهشلا هذه يق ةحجاحلا نأل ؛ةثالغلا

 مث «يعدملا ىلإ ةراشإلا ىلإ هيف جاتحي ال اميف وأ ءراقعلا يف وأ ءنويدلا يف ةداهشلا لمحت اذإ :فسوي وبأ لاقو

 ظفحلا يف وهو «لمحتلا تقو ةنياعملاب ملعلا هل لصح هنأل ؛يعفاشلا لاق هبو «هتداهش تلبق .دهشف «هرصب بهذ

 .اهرذعت دنع اهماقم موقي مسالا ركذو «ةراشإلا الإ هتفي ملف ؛ريصبلاك ءادألاو

 نم دبالف ةهبش هيفو «ةمغنلاب الإ امهنيب زيي الو «هيلع دوهشملاو دوهشملا نيب زييمتلا ىلإ رقتفي ءادألا نأ :انلو

 دنع ءاضقلا عنتمي ءاضقلا لبق ءادألا دعب ىمع ولو ١[ 55/7 :قئاقحلا زمر] .لبقت الف ءاهيف رذعتي هنإو «ةراشإلا

 وأ ءادألا دعب دهاشلا تام ول امك ءامب ىضقيف تلبقو اهطئارشب تيدأ األ ؛عنتمي ال :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا

 سرخ وأ نج ول امك «تاف دقو «هدنع ةجح ريصت امال ؛ءاضقلا تقو طرش ةداهشلا ةيلهأ مايق نأ :امهو «باغ

 (حتف) .ةيلهألا يفانت ال ةبيغلاو ءررقتي هئاهتناب ءىشلاو «لظبت الو ءةب رقتست ةيلهألا نأل ؛توملا فالخب «قسف وأ

 لفغملاو سرخألا مكحو «ضعبلا قتعم وأ 5 انهن ناک ارس ااف اراق :يصلاو كولمملاو

 سيل و ؛ةيالولا باب نم امنأل ؛يبصلاو كولمملا ةداهش لبقت ال امنإو ءةحصلا لاح يف الإ نونجلا اذكو «يبصلاك
 ی = ا

 دبعلا ةداهش زوج :يفزخلا نعو كولمملا ةداهش زوجي :دمحأ نعو ءامهريغ ىلع نوكت الف امهسفنأ ىلع ةيالو امه

 هزاجأو-«ًالدع ناك اذإ ةزئاج دبعلا ةداهش :سنأ لاقو :"هحيحص" يف يراخبلا لاقو .دودحلا يف الإ ءىش لك يف

 ةداهش :نيريس نبا لاقو «لبقت نايبصلا الإ هرضحي ال اميف يبصلا ةداهش :كلام دنعو «فوأ يبأ نب ةرارزو حيرش

 (حتف «يبيع) .هفاتلا ءيشلا يف ميهاربإو نسحلا هزاجأو «هديسل الإ ةزئاح دبعلا

 لاح ربتعملا نأل ؛ةجوز قالطو «قسف ةبوتو مالسإو ءابصلا دعب اذكو «لمحتلل لهأ امهنأل :خلإ دعب ايدأو

 = رفاك و ىمعأو يبصو دبع :ةعبرأ يف الإ لبقت مل ءاهيف دهشف «تلاز مث ؛ةلعل ةداهشلا درب مكح مو يادألا



 ... هتداهش لبقت نم باب 44۹ ةداهشلا باتك

 59 00 ك ف ا

 .هيوبأل دلولاو «ہلسا ءفذق ف رفاكلا دحي نأ الإ بات دإو ف لف ي دودحاو

 اویل يأ

 اضقنا قالطلا دعب امت دارملاف «قالطلا دعب ولو ءاهدر دعب جوزلا ةداهش لبقت ال اذه ىلعو «ملسم ىلع =

 (حتف «ييع) .لبقت ال ةدعلا يثو «ةدعلا

 :نينثا الإ هتداهشو هتبوت تلبق هقسف نع بات قساف لک و «هقدص ىلع ةنيب مقت مل نإ :فذق ف دودحاو

 : يعفاشلا لاقو ءامقداهش لبقت ال نكل ؛ىلاعت هللا دنع ةلوبقم امهتبوتف «بذكلاب فورعملاو فذق ف دودحملا

 فال ئتتسملا مكح ذإ ٠١(5 :ةرقبلا) ارات ريا اط :ىلاعت هلوقل ؛بات اذإ فذق يف دودحملا ةداهش لبقت

 هنم ئثتسملاو «(4:رونلا) أدبأ ٌةَداَهَش ْمُهَل اولَبقَت الوإ» :ىلاعت هلوق :انلو بلا نامثعو كلام لاق هبو «هنم ئيثتسملا
 اعطقنم نوكيف «فطعلل ال فانغتسالل هيف واولاو :(4:رونلا) 4نوقسافلا نک كلور :ىلاعت هلوق يف قسفلا ةفص

 ١[ 45/7 :ققاقحلا رمر] :ةرورض هيلإ ءانعسالا فرصنيف ىلوألا نع

 سنح نم قئثسملا نوكي نأ وهو «لضتملا وه ءانثسالا يف لصألاو «هيلي ام ىلإ ءانسالا فرضتي فيك :ليق نإف

 - ملعأ هللاو - :لاق هنأك لاوحألا مومع نم ءانثتسالا :انلق «قسفلا سنج نم تسيل ةبوتلاو «هنم ىئتسملا
 عطقنم ءانثتسالا :لوقن وأ ءالصتم ءانثتسالا نوكيف «ةبوتلا لاح يف الإ لاوحألا عيمج يف نوقسافلا مه 34

 .لاؤسلا دري الف (۷۷:ءارعشلا) (نيملاَعلا ب الإ يل ُرُدَع ْمُهَنإَفل :ىلاعت هلوقك «"نكل"

 دنعو «نيدودحملا ىلإ دئاع (؛:روبل» أدبأ ةداهش مهل اوُلَبقَت الَوإ» :ىلاعت هلوق نم "مم" يف ريمضلا نأ ياو
 دح ام دعب ةعبرأ ماقأ ولو ءهل فالح اندنع هتداهش لبقت دحي م ولف «تابثإلا نع نيزجاعلا نيفذاقلا ىلإ يعفاشلا

 دودحلا يفو «هتداهش درت ال اذكف ءدحي ال ةئيبلا ةماقإ دعب هنأل ؛حيحصلا يف ةبوتلا دعب هتداهش لبقت ىز هنأ ىلع

 (حتف) .بات نإ هتداهش لبقت فذقلا ريغ يف

 نأل ؛مالسإلا دعب هتداهش لبقت :خلإ رفاكلا دحي نأ الإ (ندعم) .اندنع اذهو فذقلا ةيانج نع يأ :بات نإو

 هل تثدح مالسإلابو ءدح ةمتت نم هتداهش در ناك «فذقلا يق دحو كلذ هل نمو ؛هلثم ىلع ةداهش رفاكلل

 هنأل ؛هتداهش لبقت مل ثيح قتعأ مث دح اذإ دبعلا فالخب ءاهمامت نم درلا نوكي الف «ىلوألا ريغ ةقلطم ةداهش

 اوس فذقلا دح يف يمذلا برض ولو «قاتعإلا دعب الإ درلا متي ملف ءدلجلا تقو دحأ ىلع ةداهش هل نكي ,

 ؛مالسإلا دعب ريخألا طوسلا برض اذإ ةفينح يبأ نعو «هتداهش لبقت مالسإلا دعب يقابلا برض مث «ملسأ مث
 مكح رثكألل نأل ؛لبقت كلذ نود ناك نإو «هتداهش لبقت ال مالسإلا دعب رثكألا برض اذإ هنأ :هنعو «لبقت ال
 دلاولا الو ءهدلاول دلولا ةداهش لبقت ال" :##ع هلوقل :هيوبأل دلولاو (ةيانع) ١[ 55/7 :قئاقحلا زمر] .لكلا

 نألو ."هرجأتسا نمل ريجألا الو «هدبعل ىلوملا الو ءهديسل دبعلا الو «هتأرمال جوزلا الو ءاهجوزل ةأرملا الو .هدلول

 هئابآل دلولا وأ «سكعلابو هلصأل عرفلاو :لاق ولو ءههجو نم هسفنل ةداهش نوكتف «ةلصتم ءالؤه نيب عفانملا

 9 ٤١/۲ ١[ :قئاقحلا زمر| .معأو ىلوأ ناكل ءسكعلابو هتاهمأو



 .. هتداهش لبقت نم باب 401 ةداهشلا باتك

 كيرشا كيرشلاو .هبتاكمو هدبعل TT ,رخالل نيجوزلا دحأو و «هيدح و

 كيرشلا ةداهش ليفت الو ةداهش اضيأ لبقت الو يأ

 ا ... .... . ... .. ةحئاقلاو ثفخملاو ءامهتكر ش نع وه اميف
 ءوش يايا

 تا روم رسما هس ع س ا يلع نب . نس نأ كدر

 لو 0 هللا لوسر تعم امأ :لاق «نسحلا ناكم لب ءال :لاقف رق ناكم وأ نيسحلا ناكم :لاقف «رخآ دهاشب

 :لوقي ةتعمس امأ ءرخآ دهاشب تيا نكل تعمس :لاق «"ةنخلا يف ةنحجلا لهأ بابش اديس امه" :نهه نيسحلاو نسحلل

 (حتف) .قزرلا يف هدازو «هنسحتساف «ةضقلا رخا ىلإ هدلاول دلولا ةداهش لبقت +"

 ةداهش لبقت الف «روكذملا مكحلاك روك ذملا , ىمكحلا نکی يأ «ف ود هريش وا اد هنأ ىلع ع وفرم :هسكعو

 ءاضقلا دنع ةيجوزلا عنملا يف ربتعملاو «ثالثلا ةدع يف ولو :رخآلل نيجوزلا دحأو (نييع) .دلولل هيدجو هيوبأ

 رارقإ باب يقو «عوحرلا تقو ال ءةبا تقو ةعنام ةيجوزلا ةبحلا ف عوجرلا باب يفو «ءادألاو لمحتلا دنع ال

 ؛ةيجوزلا يف قلطأو «ةيصولا تقو ال توملا تقو ربتعت ةيصولا باب يقو «رارقإلا تقو ةيجوزلا ربتعت ضيرملا
 دهش ا . ؛رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش لبقت :يعفاشلا لاقو «هب دوهشملا يف اقح اهل. نأل ؛ةمألا لمشف

 ىلع ناك ءاوس :هدبعل (نيع) .خلإ ديسلا ةداهش لبقت الو يأ :ديسلاو (حتف ءئييع) .هانيور ام انلو «ريغلل

 (قيع) .هبتاكمل ديسلا ةداهش الو يأ : :هبتاكم (ندعم) .نكي مل وأ نيد دبعلا

 ذيملتلا وأ «عباتلا وأ :ةرهاشم وأ ةفاسم هرجأتسمل صاخلا ريجألا ةداهش لبقت ال اذكو :هكيرشل كيرشلاو

 تسلا لهأب عناق هداهش 1 ع هل وق ئعم وهو «هسفن عفن هعفن و ؛هسفن ررض هذاتسأ ررض دعي يذلا صاخلا

 تعفد وأ ا ترج ةداهش للك نأ :لصاخلاو «ةعانقلا يعم ال لاوسلا يعم. ع ونقلا نم «مهنم هشاعم بلاطل يأ

 امهتكرش نم سيل اميف هل دهش ولو «لبقت الف «هجو نم هسفنل ةداهش كيرشلا ةداهشو ءةمهتلل ؛لبقت مل امرغم
 (حتف ءئيع) .ةمهتلا ءافتنال ؛لبقت اهإف «طايخلا لثم ماعلا ريجألاك لبقت

 كلذ لك نإف ءادمع لمعلاو لوقلا يف نمي هبشتلاو ءاسنلا ةنيزب نيزتلا نم ءيدرلا لعفي نم نونلا حتفب :ثنخملاو
 لعفلاب دارأ :ليقو ؛ عاجلا نم تاركذملاو لاجرلا نف نينو هللا نعل" :ةَكلع هلوقل ؛هتداهش لبقت الف «ةيصعم

 هنم رهتشي مل ولف ةقلح رسكتف نيل همالكو هئاضعأ يف يذلا وهف نونلا رسكب امأو ؛ةطاوللا نم نيكمتلا ءيدرل
 (ةيانع «حتف ءئييع) .ةداهشلا لوبقم لدع وهف ةئيدرلا لاعفألا نم ءيش

 يف حونت ي لا يه ةداهشلا ةدودرملا ةحئانلاب دارملاو «هيلع تكبو هتبدن اذإ تيملا ىلع ةأرملا تان نم :ةحئانلاو

 بالسناو اهرارطضال ؛لبقت اهتبيصم يف ولف «هنودب وأ لاملاب ةحاونلا نوكت نأ نيب قرف الو ؛اهريغ ةبيصم
 طقست مارح اهنم توصلا عفر نأل ؛توصلا عفر مدع طرشب «يوادتلل برشلاک ناکف ءاهرايتخاو اهربص

 (حتف (؛ئيع) اهريغ ةبيصموأ اهتبيصم ف ناك عاوس .ءاهتلادع



 .. هتداهش لبقت نم باب ؛هأ ةداهشلا باتك

 ,رويطلاب بعلي نمو ءوهللا ىلع برشلا نمدمو «ةيويند رخت نإ ودعلاو ةينغملاو

 نم ةداهش لبقي الو

 يف قلطأ امنإو «مرحلا امباكترال [(قيع) .اهسفنل وأ ساتلل نيغت تناك ءاوس ةينغملا ةداهش لبقت ال] ةا

 فالخب ءاهقح يف مارح توصلا عفر سفن نأل ؛لحرلا قح يف هب هديق امك "سانلل ٰيغت :لقي ملو اهقح

 :"سانجألا" قو ةريبك .باكترا ىلع مهعمجي ذئنيح هنأل ؛هب سانلا عمتجي يح هتداهش عنمي ال ءانغلا نإف ؛لجرلا

 منيا مو عطول موق لمع لمعي نمو ؛ءاسنلاب روجفلا باحصأو قيرطلا عاطقو ةيصعملا باحصأ ةداهش لبقت ال

 اچ ت نايدألا عيمج يف ةيصعم وهلل ئغتلاو ءالؤه ةداهش لبقت ال ةينغملاو ئغملاو حئانلاو ةحئانلاو ءانغلا عم

 (ةيانع «نيع) .ةأرملا نم ءانغلا ناك 8

 ةاداعملا نأل ؛هريغ وأ هودع ىلع دهش ءاوس [(ييع) .هودع ىلع ودعلا ةداهش لبقت الو يأ ] :خلإ ودعلاو
 ةوق ىلع لدتف «نيدتلا نم األ ؛ لبقتف «ةينيد تناك اذإ امأو «هيلع لوقنملا ع نمؤي ال اهبكترا نمف «مارح ايندلل

 فوذقملاو «حراجلا ىلع حورججاو «لتاقلا ىلع لوتقملا يلو ةداهشك ةيويندلا ةوادعلاب ةداهشلاو «هتلادعو هنيد
 اركنم هيف ىأر نأب «ةبجاو نوكت دقف «ةينيدلا ةوادعلا امأو «عطاقلا ىلع قيرطلا هيلع ع وطقملاو «فذاقلا ىلع

 ةوادعلاو ءرفاكلا ىلع ملسملا ةداهش لوبق ىلع اجا نيملسملا ناب اذس قلل حضتيو «يهنلاب هتني مو اعرش

 (يعليز «حتف «ئييع) .تلبق امل ةعنام تناك ولف ءامهنيب ةمئاق ةينيدلا

 يفو «هنيد مرحم بكترا هنأل [(ييع) .هتداهش لبقت ال رمخلا برش ىلع موادم يأ ] :خإ برشلا نمدمو
 هنم كلذ رهظي الو ءارس رمخلا برش نم نإف «سانلا نيب هنم ارهاظ كلذ نوكيل ؛نامدإلا طرش اإ :لاق "يفاكلا"

 ناركس جرخي وأ ءهنم رهظي كلذ .ناك اذإ هتلادع طقست اغإو ءاريثك ارش نإو ءًالدع نوكي نأ نم جرخي ال

 .ةريبك هنأال ؛ركسلا نمدم ةداهش لبقت ال اذكو «ةداع بذكلا نع زرتحي الو «هلثمل ةورم ال هنإف «نايبصلا هب بعلتف

 نامدإ نودب ةمرحلا ريغب ةلادعلا طقست الو «ةمرحلا ةبرشألا لوانتيل ؛برشلا قلطأو ١[ 47/7 :قئاقحلا زمر]

 امنإو «دارم, سيل برشلا يأ لعفلاب نامدإلا نأ اوركذو «ةينلا وأ لعفلاب نوكي نأ امإ :نالوق نامدإلا فو ءركسلا

 .دجو املك برشي نأ همزع يفو برشي يعي ةينلا يف نامدإلا هب ديرأ

 مه طالتخالا نأل ؛ركسي مل نإو ءبرشلا ىلع ةناحناو روجفلا سلاح سلجي نم ةداهش لبقت ال :يحصانلا لاقو

 لبقت الف ءاقسف سولحلا سفن نكي مل نإو «هتلادع طوقس بحوي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هكرتو

 لوقل ؛رمخلا برش ضيرم نم لبقت اهإف «يوادتلل ناك ول امع ازارتحا "وهللا ىلع" :هلوقب ديقو «هتداهش
 ةلفغلا ثروي هنأل :رويطلاب بعلي نمو (ةياقن «حتف) .افالخ اهتمرح يف نإف «رمخلا الإ هل جالع الو ءءابطألا
 ريطيل حطسلا ىلع دعصي نأ هيف بلاغلا نألو «بعللاو وهللا ددلاو "نيم ددلا الو دد نم انأ ام" :#كلع لاق دقو

 = هب سأب الف اهريطي الو هب سنأتسيل هتيب يف مامحلا يتقي ناك نإو «قسف وهو «ءاسنلا تاروغ ىلإ رظنيف «هريط



 ... هتداهش لبقت نم باب tor ةداهشلا باتك

 ءابرلا لكأي وأ ازا 24 ماعلا لش وأ «دحلا بجوي ام بكتري وأ «سانلل ينغي وأ
 لاب نأي a ج ا ياي أ

 تامامحب يأت اف «تيبلا نم تجرح اذإ الإ «ريكن ريغ نم تامامحلل اوب نوذحتي سانلا نأ ئرت الآ =

 هتلادع طقستف ؛مارحلل الكآ نوكيف «هسفن مامح نم هقرفي الو «هنم عيبيو لكان وهوا ءهئيب فا خرفتف ريغ

 ىيغتسم وه :"ةيانعلا" يف لاقو 'ٰيغي وأ" :هلوقب بسنألا وهو "روبنطلاب بعلي نمو" :خسنلا ضعب يفو «كلذب
 (ةيانع «حتف «ئيع) .ال وأ وهللا ةلآ عم نوكي نأ نم ا ءانغلا نإف "سانلل ئغي" :هلوقب هنع

 لبقت الف «بعللاو وهللا ىلع سانلا عمجي هنأل [(نييع) .راركت الف ةأرملاو لحرلا لوانتي ماع اذهو] :سانلل ينغيو

 عمسي نأ ريغ نم هسفن نع ةشحولا ليزي يح هسفن عامتسال ناك ول هنال ؛هئانغ سانلا عمسي نم ئغملاو ؛هتداهش

 نا هقاقالاب قاع ويف ةو طع ديف ار هس ذم ,حيحصلا يف هتلادع طقست الو «هب سأب الف «هريغ

 يهو ةنيعم تناك نإو «هب سأب الف «ةنيعم ريغ ةأرما ركذ هيف ناك وأ ءةتيم تناك نإف «ةنيعم ةأرما ركذ هيف ناك

 نم مهنمو ؛حاكنلل ناز ف شيلا يرطب سأب ال هنأ ىرت الأ «سرعلا يف ءانغلا زاجأ نم خياشملا نمو «هركي ةيح

 مهنم و ءاقلطم ههرك نم مهنهو «هب ناپ ال كاللا حيصف هب ريصيو «دئارفلا مظن هب ديفتسيل ئغتي ناك اذإ :لاق

 v۲ ٤ ١| :قئاقحلا ا .اقلطم ءانغلا زاوح مدع فنضملا مالك نم رهاظلاو اقليم هحابأ نم

 نأ همالك لدو ؛بذكلاب يلابي ال اهبكتري نم نأل ؛رئابكلا نم اهريغو ةطاوللاو ةقرسلاو انزلاك :لإ بكتري وأ

 ثيدحلا يف ةروكذملا عبسلا يه :ثيدحلا لهأو زاجحلا لهأ لاق ءاهيف اوفلتخاو د وه دخلا هيف بجي ام

 برشا انرلاو «نموملا ثنو ا سفتلا لتقو ؛ نيدلاولا قوقعو «فح وَلا نش زارفلاو لا كارشالا الا :يهو «روهشملا

 ريف بع رع لبا يح تع اه لی یک يعي لا لاس لکو كيرلا لقت اياق مرض ازز عمنا
 رفغتسا اهو ةريبك وهف ءرملا هيلع ربصأ ام لك :مهضعب لاقو «ةريبك وهف لتق وأ دح هيف ام :مهضعب لاقو «ةريبك

 ؛ةريغص ةقوفااق ىلإ ةبسنلاب وهف ءبنذ هغو بنان ةقوف بتذا لك نأ توملكتملا هركذ ام هحوألاو :ةريغض وهف هغ

 تلفن هيو «يبسلسما نيب امس ناك اس :لاق دف اولا ةمقألا سن نع لقت اح مسالو قربك هج ام لاو
 124/۴ :يتاقحلا رهر] ,ئابكتلا ةع نم وهف ةةيدلاو لاعتلا هرج

 ناك ءاوس رئابكلا نم هنأل] :ابرلا لكأي وأ (نيع) .مارح ةروعلا فشك ذإ ؛مارحلا بكتري هنأل :رازإ الب

 ؛(؟ 77ه ؟ةرقملا) #ابّرلا مرح و : ىلاعت هلوق 5 ةدارملا يه ةدايرلا نل ؛دئارلا ردقلا لحعأو يأ |(ط) ا وأ ارو

 هنأل ؛ابرلا لك ةداهش لبقت ال اهنإو «تاموعطملا ف عئاش ابرلا نألو «لاملا عفانم مظعأ هنأل ؛ةيآلل اع لک الاب ربعو

 عةدسافلا د وقعلا نع زرحتتلا نک هي هنأ ؛نامدإلاب كلذ و ةي | روهشم نوكي نأ "لصألا" 2 طرتشاو ؛رئابكلا نه

 قسفلا نا :لصاحلاو نكمم ةنع زرحتلا ند ؛نامداإلا كش رش و تخ ا میتیل سلا 07 ل “افغ ابر نیش و

 اوا ا IF 1 ا ا 35 6 8 2 | + ا
 (حتف «ئيع) .عأ وس لكلاف هروهض دعب الا بات زی 3 يضاقلا لأ ع ةداهشلا لوبق نم اعرش عنام ةيسقن



 ... هتداهش لبقت نم باب عمال ةداهشلا باتك

 ىلع لكأي وأ لوبي وأ ءامهببسب ةالصلا هتوفت وأ ,جنرطشلاو درنلاب رماقي وأ

 اهتنبو هتأرما أو اعاضر هيوبأو هّمعو هيخأل لبقتو «فلسلا بس رهظي وأ :قيرطلا

 عامجإلاب اذهو ةمهتلا مدعل د ف ك

 TEE مح دال كج كام TEE TTT ىوهلا لهأو هيبأو هنبا ةأرم رماو هتنب جوزو
 ةثنأ ةأرما لحأل و يأ

 بلغ اذإ دادزي هلام نأل ؛رمقلا نم ذوخأم بعللا يف نهارتلا يهو ةرماقملا نم :خإ جنرطشلاو درنلاب رماقي وأ

 (حتف ءئييع) .هيف ةغل ةلمهملا نيسلاو «حتفلاو هلوأ رسكب جنرطشلاو «صقنيو ديزي رمقلاك بلغ اذإ صقنيو
 امهيلع رثكي ناك اذإ اذكو «ةداهشلا لبقت الف ءقسف كلذ لك نأل ؛جنرطشلاو درنلا يأ :ةالصلا هتوفت وأ

 بعللا نفل نألا (ةروغ الوب راننقلا طاطا نيغ نم انيق بعللا رجع ةتداهش درا ةرتلا ق ةاولاقإو «ايقاك الا

 نأ ةييترطتلا تالف ادع نكي ل ًانوعلم كركي. نسو ورام بعلي نع قوعلف" ناش لاقرب «ىسف هيف

 دنع هلا مضني مل ام هتداهش درت الف «جنرطشلا بعل لحج نالوقي يعفاشلاو اكلام نإف ءاغاسم هيف داهتجالل

 ىلع هب بعللا :يهو رخآ ةثالث اهيلع مهضعب دازو «فلحلا ةرثكو ةالصلا توفو رامقلا :يهو ةثالثلا يناعملا

 (حتف ؛ئيع) .هيلع موادي نأو اقسف هيلع ركذي نأو قيرطلا

 «ةءورملاب لخي لعف لك اذكو ءاممب قلعتم [(ييع) .ءايحلا ةلق ىلع لدي هنأل] :قيرطلا ىلع لكأي وأ لوبي وأ

 حازملا يق طارفإلاو «ةمقل ةقرسو «دجسملا يف ثادحألا ةعراصمو «سانلا دنع لجر دمك امارح نكي مل نإو

 (حتف) .ءايشألا هذه يف نامدإلا طارتشا يغبنيو ءرخسمتلاو «لذارألا ةبحصو «فافختسالا ىلإ يضفملا

 ديق [(ييع) .هباحصأو ةفينح يبأك ءاملعلاو نوعباتلاو ةباحصلا مهو نيحلاصلا ٍنعي] :فلسلا بس رهظي وأ
 بسب طقست ةلادعلا نأل ؛ىلوأ ناكل "ملسم بس رهظي وأ" :لاق ولو «هتداهش لبقت «همتك ول هنأل ؛روهظلاب

 لبقأ ال :كتسوي نأ نعو ةلقعلا ا ةلوبللا ل ١ نأل ؛فلسلا نم نكي مل نإو «ملسم

 .هقسف رهظي ملف «لطاب ىلع ناك نإو ءانيد نودقتعي مهأل ؛مهنم :م أربث نم اهلتأو تباحصلا بس نم ةداهش

 ول :كلام دنعو [(ييع عال هيغل خألا ةداهش لبقت يأ | :ةهمع و هيخأل لبقتو (حتف «ٰييع) .باسلا فالخب

 مرحماو معلاو خألل ةداهشلا لوبق نأ ملعاو «لبقت ال اريثك اعفن امهيلإ لصي ول :هنعو عل ال هلايع يق اناك

 (حتف «ٰييع) .هعم مصاخي مل اذإ ام ديقم ةرهاصم وأ اعاش

 هتداهش فالخب «ةمهتلا ققحتت الف «ةزيحتم يديألاو ةزيمتم مهنيب كالمألا نأل ؛هيبأ ةأرما لحألو يأ :هيبأو

 YE] :قئاقحلا قرأ .رم ام ىلع رخالل نيحورلا دحأو ادالو هتبارقل

 باحصأ مهو [(ييع) .داقتعالا ثيح نم ةقسف مهأ عم ىوهلا لهأ ةداهش لبقت اذكو يأ ] :ىوهلا لهأو
 مهتفلاخمو سفنلا مهتعباتمل «ظفللا اذمي اوم امنإو «تاوهشلا نم هب ذلتست ام ىلإ سفنلا ناليم "ىوهملاو" «عدبلا

 = .مهسوفن بوبحم ىلإ مهفاليمل هبحأ اذإ "ءيشلا ىوه" نم ذوخأم وأ «يلقع وأ يعرش ليلد الب ةنسلا



 ... هتداهش لبقت نم باب ؛ ه4 ةداهشلا باتك

 ف كل

 e ب دب و هدم وو موب لس ىلع ىرقعاوب هلقس ىلع "يساكلاو ةّيراطقطا لإ

 لك مث «ةلطعملاو ةهبشملاو جراوخلاو ضفاورلاو ةيردقلاو ةيربحللا :ةتس ىوهلا لمأ لوضأ نأ :"ةياهنلا" قو =

 نم ةقسف مهمآ عم مهداهش لبقتو «ةقرف نيعبسو نينلا قرفلا عومجم ريصيف ةقرف ةرشع اتنلا قرفي مهنم دحاو

 كلام دلعو :تدذكلا باکترا Es عنام كلذو ا كب نيدشلا وش اعإ كلذ ىلع مش لماحلا نال ؛ داقتعالا ثتيح

 تا آان ءولأ : 5 5 5 5 1000000 0 3-7 E ١ 557 ا مساق ا
 لوبقل ةريحذلا يف طرشو ءةيضفارو ةيمهحجو ةيردق :ةنالثل لبقت ال :دمحا دنعو «لبقت ال :لوق يف يعفاشلاو

 لوقلا ىلإ اوغجر ليعامسإ تام املف ءرفعج يبأ نب ليعامسإ ةمامإب لوقي ناك يذلا عدجألا يدسألا بنيز

 .اريبك اولغ لوقلا يف اولغو «رفعح ةمامإب
 هبلصو «ىسوم نبا ىسيع هلتق «ةفوكلاب ناك لحر «باطخلا يبأ ىلإ نوبوسنم موق :"عطقألا حرش" يف لاقو 2 ا : 0 : نا N ا عا" د |

 :ليقو ؛رغصألا هلإلا وه قداصلا رفعجو «ربكألا هلإلا وه هك ايلع نأ معزي ناك هنأل ؛ةفوكلاب ةلحم ةسانكلاب

 : ينسخ رسلا ةمئأالا سش ركذو «هتعيش ةيقب هل دهشي نأ بحي «هريغ ىلع اعيش ہھنم ىعدا نم نأ نودقتعي اوناک

 ملسملا :نولوقيو «هاوعد يف قع هنأ مهيديأ نيب ىعدملا فلح اذإ ةداهشلا ءادأ نوزوجي ضفاؤرلا نف برض مآ

 ١| ۹7۴£ :قتافخل رقرإ .مهفلاخم ىلع مهيقفاومل روزلا ةداهشب نونيديو ابذاک فلحي ال

 [(ييع ءط) .ىراصنلاو دوهيلاك ةلم افلتحا نإو هلثم يمذلا ىلع يمذلا ةداهش لبقت اذكو يأ | :هلثم ىلع يمذلاو

 ؛لوبق مدع حصألاو «هلثم ىلع دترم يف اوفلتخاو «هل ةداهش ال دترملا نأل ؛يمذلاب ديق ءاقلظم ملسملا ىلع ال

 قساف هنأل ؛دحأ ىلع يمذلا ةداهش لبقت ال :اكجب يعفاشلاو كلام لاقو ءال وأ ةدحتم نييمذلا ةلم تناك ءاوس

 ةداهش لبقت مهللم تقفتا نإ :ىليل يأ نبا لاقو «يأرلا ةعيبر نمحرلا دبع وبأ لاق هبو ءقسفلا عاونأ دحأب

 ."انزلاب امهيلع دوهي ةداهشب نييدوهي محر تع هنأ" يور ام :انلو «لبقت ال تفلتحا نإو ءضعب ىلع مهضعب

 هيلعو «ضعب ىلع مهضعب ىراصنلا ةداهش زاجأ لع هنأ :د هللا دبع نب رباجو هدو يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 (حتف ؛نييع) .فلسلا عامجإ
 يبرحلاب دارملاو [( يع طر .هلثم ىلع ةيالو هل نأل ؛هلثم ىلع نمأتسملا ةداهش لبقت اذكو يأ ] :هلثم ىلع يبرحلاو

 «دحأ ىلع دبعلل ةداهش الو «قرتسي نامأ الب انراد لحد ول يبرحلا نإف «نمأتسملا ريغ روضتي ال هنأل ؟نمأتسملا

 ؛نمأتسملا ىلع يمذلا ةداهش لبقتو ءانرايد لهأ نم يمذلا نأل ؛هيلع هل ةيالو ال هنأل :"ىمذلا ىلع الو" :هلوقو

 ؛"هلثم ىلع" :لاق امنإو ؛لكلا يف ًالصأ لبقت ال :دمحأ دنعو «هيلع ةيالو هل لعجي نأ زاجف ًالاح هنم ىلعأ يمذلا نأل

 = ءامهنيب ةيالولا عاطقنال ؛ رحال ىلع اههدحأ ةداهش زوج ايل شبحلاو جنرفإلاك نيفلتخم نيراد نع اناك اذإ امك



 ... هتداهش لبقت نم باب ؛ هه ةداهشلا باتك

 انزلا دلوو يصخلاو فلقألاو ئابكلا بنتجا نإ ةريغصب ملأ نمو «ىّبذلا ىلع ال

 ىلع مهضعب ةداهش لبقت ثيح ةمذلا لهأ فالخب «كلملاو ةعنملا فالتحاب فلتخي امنإ رادلاو «ناثراوتي ال اذهو =

 ىضقي نأ لبق هيلع دوهشملا ملسأ نإف :يحصانلا لاقو ءانراد نم امل ؛ایک ر كاذو lz اذه ناك نإو «ضعب

 ٠١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةداهشلا تلطب هيلع

 هتانسح تناكو شحاوفلا نود ام ةريغصلا وهو ممللا نم قتشم «ةريغص ةيصعم. بنذأ يأ :ةريغصب ملأ نمو
 وه نم رشبلا نم دجوي ال ذإ ؛ةلادعلا يف حدقي ال رارصإ ريغ نم ماملإلا نأل ؛هتداهش لبقت هتائيس نم بلغأ

 دح يف حيحصلا مث «حوتفم وهو «ةداهشلا باب دس ىلإ ةمصعلا طارتشا يدؤيف #8 ءايبنألا ىوس موصعم
 ربتعي كلذ دعب مث ءاهلك رئابكلا نع بانتحالا نم دبالو :هتائيس ىلع هتانسح تبلغ نم لداعلا نأ ةربتعملا ةلادعلا

 (ةياقن «نييع) .اهيلع رارصإلا مدعل ؛هتداهش تلبق ةرم ةريبك بكترا ولف «بلاغلا

 صوصنلا قالطإل ؛هتداهش لبقت امنإو نتخي مل يذلا وهو «نيغلاب فلغألاو «فاقلاب فلقألا :ناتغل هيف :فلقألاو

 لبقت ال هنأ :ه#َو سابع نبا نعو ءذلأ ةنوتحملا عامج ذإ he لاحجرلل ةنس ناتخلاو «ناتخلاب ديق ريغ نم

 فوح وأ ربك نم هب رذعل هكرت اذإو «نيدلاو ةنسلاب افافختسا هكرت اذإ ام ىلع لومحم وهو «فلقألا ةداهش

 دري ملو .نيعم تقو ناتحلل ردقي ملو ءالدع ناك اذإ فلقألا ةداهش زوج :يحصانلا لاقو «هتلادع رضي ال كاله

 فلقألاو «هتدالو نع عباسلا مويلا مهضعبو رشع ىلإ نينس عبس نم هوردق نورحأتملاو «عامجإ الو صن كلذب
 هنتخي :رحبلا يف لاقو «هنتختف ةناتخ يرتشي وأ جورتي نأ هيلع الإو لعف هسفن نتخي نأ هنكمأ اذإ ريبكلا

 (ةيانع «حتف «ئيع) .يمامحلا

 ؛امهنم ةلادعلا ققحتل] :انزلا دلوو (نييع) .الدع ناك اذإ نيتيصخلا عوزنم ةداهش لبقت اذكو يأ :يصخلاو

 كوس ءاقلطن ةتذاهش لبقت يأ [(نييع) .ةلادعلا يف احدق بحوي ال هيوبأ ةيانج وأ هتدايز وأ وضعلا عطق نأل

 مالكلا :انلق «هلثم هريغ نوكي نأ بحي هنأل ؛انزلا يف الإ قوقحلا عيمج يف لبقت :كلام لاقو ءال وأ انزلا يف دهش

 .كلذ راتخي ال لدعلا نألو ؛هب ثدحتي مل ام هب ذخاؤم ريغ هنأل ؛حداقب سيل هبلقب كلذ هبحو لدعلا يف

 ناك نإو «صنلاب ةلوبقم نيثنخملا ةداهشو «ةأرما وأ لجر هنأل ؛لاكشإ الف کشم نکي ۾ نإ :ىتنقلاو

 دهشي نأ زوجي ال نح ءاطايتسا ةداهشلا قس يف ةأرما لع داهش ولو ةأرما عم الو لحر عم دهشي ال الكشم

 ,دودحلا يف امأو .دودحلا ريغ يف اذهو «نيعم لحجر الب ءاسنلا عم الو «ىرحأ ةأرما هيلإ مضي مل اه لحر عم

 (ةيانع «حتف «نييع) .ةأرما نوكي نأ لامتحال ءهتداهش لبقت الف
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 «زاج ىعدي يصولاو «هيلا ىصوأ امهابأ نأ ادهش ولو «قتعمل او ققعملاو لامعلاو

 00101 هنوید ضبقب هلک و ا امهابأ نأ دیکر امك ال رکنا كإو
 انالف لكو نأ

 :مهملظ ةبلغل ؛مقداهش لبقت الق اننمز يف امأف ءوهرصع

 مهيديأب نولمعي نيذلا مه :ليقو «ءارمألا لامعلاب دارملا :ليقو ءال الإو لبقت الودع اوناك نإ مهنأ :لصاحلاو

 ياغ اناوبغأ اوناك ااذإ الإ للا نسلم سيلا لمعلا سنت نأل (داهش لقت ناك اه اتر مقا ةورحويو
 هيلع فلحي الو همالك يف فزاخي الو ةءورم اذ اهيجو لماعلا ناك نإ :ليقو ؛.مهداهش لبقت ال ذئئيحف «ملظلا

 نب رمع لثم لماعلا ناك نإ :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو ءال الإو هتداهش لبقت مهريغ وأ هدالوأ متش داتعا الو اريثك

 3 .ئيع) .لبقت ال هوحنو ةيواعم نب ديزي لثم ناك نإو «هتداهش زوم ةنايدلا ثيح نم هوحنو زيزعلا دبع
 (ئيع) . ةمهتلا مدعل ؛سكعلاب اذك و - ءاتلا رسكب - قتعملل - اتلا حتفب - قتعملا ةداهش لبقت اذكو يأ :قتعملاو

 وا ولاو .روكذملا لحرلا وهو] :خلإ يعدي يصولاو (يع) .ادهشف نينبا كرتو لحر تام ول يأ :ادهش ولو
 اذإ اين قلا يضاقلل لب «ىوعدلا ىلع فقوتي ال زاوجلا ذإ 59 انه ىوعدلا نم دارملا |(ييع) .لاحلل

 سايقلاو «ناسحتسا زاوجلا اذهو «ةداهشلا نم روكذملا رابتعاب لعفلا ريكذتو «نيببالا ةداهش يأ :زاج .هب يضر

 هتفك ةداهشلا هذهو ءىضولا بصن ةيالو ىضاقلل نأ :ناسحتسالا هجو ءاعفن هسفنل رجي دهاشلا نأل ؛لبقت ال نأ

 كلمتي ال ذغنيح هنأل ؛ارهاظ تارلان م اذإ ام فالخج ءهلعف يضاقلل ن .کی ےل عيش اهي تبن هنأ ال «نييعتلا ةنوؤم

 .دهاشلا ىلإ عفنلا رح ةمق اهيفو «ةنيبلا هذو الإ يصولا بصن يضاقلا

 :ةيضولا لوبق ىلع ادع ني هل يضاقلا نأل ؛امقداهش لبقت ال ةيصولا لحرلا ركنأ نإ يأ :ال ركنأ نإو

 ةيقيقحلا ةداهشلا ذإ ؛ةقيقح ةداهشب تسيل األ ؛زوجي يصولا ءاضر ةروص يف نينبالا ةداهش نأ :لصاحلاو

 ‹«يصولا يضر اذإ يصولا بصن نم هنكمتل ؛كلذك تسيل هذهو ءافودب هنم نكمتي ال ام ىضاقلا ىلع بجوت

 ةنوؤم ىفك ةداهشلا هذهو ءهبصني نم ةيحالض يف لمأتي نأ هيلع نكل «سانلا لاومأل اظفح ؛فورعم توملاو

 نييعت هتنوؤمل ةعقاو يه ل اب ءةجخم تسيل اه وك يف ةعرقلاك تراضف ءرخآ اعيش انه دوهشلا تبثي مل و «نييعنلا

 (ةيانع «حتف «نييع) .يضافلا

 نينبالا ةداهش زوجت ال امك يأ «ىرحأ ةلأسم. يصولا راكنإ ةروص يف ةداهشلا لوبق مدعل ليثمت :ادهش ول امك
 انعابأ نأ ادهش ول ذإ «يقافتا ديقلا اذهو «هنويد ضبقب انالف لکو بئاغلا امهابأ نأ ادهش ول امهيبأ ةبيغ يف

 <: ةا وتم لقال اهو لق رموو ام لبق عع لك نالا دارو اهيا ليفت ل مفا هلكو
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 e REE N AS ب رج ىلع ةفاهشلا ىقفاقلا عسي الو ١ ۳ وأ لیکو لا 4
 ةلاكو ملا لاجلل وا 1

 تتبث ولف «دوقفملا يف الإ بئاغلا نع ليكو لا بصن كلمي ال يضاقلا نأل ؛هتمهتل ركنأ وأ ليكو لا ىعدا ءاوس =

 (حتف «ئييع) .تلطبف ءامهيبأل نادهشي امهنأل ؛ةمهتلا لجأل ةبحوم ريغ يهو ءامهداهش تبثل ةلاك ولا

 (ئيع) .ةمهتلل ؛ةداهشلا هذه لبقت ال امنإو «ةلاك ولا يأ :ركنأ وأ

 :ليقو «دابعلا قوقح نم وأ عرشلا قوقح نم قح باجيإ نمضتي نأ ريغ نم درج حرج ىلع :خلإ عمسي الو

 ريغ نم دوهشلا قيسفت ىلع ةداهشلاب مكحي ال يضاقلا نأ ىعملاو «تلبق هلبق ولو «ليدعتلا دعب عمسي ال هنأ دارا
 لدي ال يذلا درا ح رجلا لاثم :"ةياغلا" فو مكحلا تحت لحدي ال امم درحملا قسفلا نأل ؛قح باجيإ نمضتي نأ

 :يعفاشلا دنعو «دوهشلا ترحأتسا :لاق وأ «ةقسف يعدملا دوهش نإ :هيلع ىعدملا لاق اذإ امك يضاقلا مكح تحت

 هب کچو خس
 اذإ الإ مارح كلذو ءةشحافلا ةعاشإو ةمرحلا كته ةنيبلا عام يفو «نيملسملا ىلع رتسلاب رومأم يضاقلا نأ :انلو

 اولتق وأ لاملا اوذحأ وأ اوقرس وأ رمخلا اوبرش وأ اونز :لاق اذإ امك «لبقت ذئيحف دبعلاو عرشلا قع نمضت

 هللا قح باجيإ وه دوصقملا نأل ؛ةمرحلا قلعه هيف ناك نإو «قوقحلا ءايحإ ةرورض امهداهش لبقتف ادع نفنلا

 لاق اذإ اذكو «حرحجلا تبث هنمض فو «مكحلا تحت لحدي نامض وهو دبعلا قح باجيإ وأ «دحلا وهو ىلاعت
 ماقأو هب ىلع اودهش دقو ؛لطابلا اذه ىلع اودهشي ال نأ ىلع لاملا نم اذكب دوهشلا تحلاص ينإ :هيلع ىعدملا

 .لبقت «لاملا دادرتسا بلطو ةنيب كلذ ىلع

 ؛لبقت ةنيبلاب هدادرتسا بلطو" روزلاب هل اودهشي ىح هدي يف ناك يذلا لام نم يعدملا مهاطعأ" :لاق اذإ اذكو
 :لاق ول يح «مكحلا تحت لحدي امث وهو «هيلع دوهشملا ىلع لاملا در باجيإ نم هيف امل ؛ةحيحص هاوعد نأل

 نم اذكب دوهشلا يعدملا رحأتسا" :لاق وأ «"لاملا مه عفدأ ملو «يلع اودهشي نأ ىلع لاملا نم اذكب مهتحلاص'

 اقح هلبق عدي مل هنأل ؛حرج درج هب ىعدملا ذإ ؛ةحيحص ريغ ىوعدلا نأل ؛لبقت ال "هل اودهشي نأ ىلع لامل

 ناكف «هريغل مازلإلا ةيالو هل سيلو «هريغل اهيعدي هنكل ةحيحص تناك نإو راجئتسالا ىوعدو «هب ءاضقلا نكمي
 .هتنيب لبقت «ةقسف دوهشلا نأ يعدملا رارقإ ىلع ةنيبلا ماقأ ولو ءادرجب اپ

 اذإ اذكو «قحلا هيف ناك يذلا سلجملا اورضحي مل مهنأ مهرارقإ ىلع وأ «مهرجأتسا هنأ هرارقإ ىلع اهماقأ اذإ اذكو
 قح تابثإ نم اهيف امل ؛لبقت ذعنيحف ١5١/١[ :قئاقحلا زمر|.فذق يف نودودحم وأ ديبع مهأ هرارقإ ىلع اهماقأ
 ةنيبلا هيلع عمست ماع ررض عفد نمضت اذإ درجا حرجلا نأ ملعاو «هئايحإ ىلإ ةسام ةجاحلاو ءدبعلا وأ ىلاعت هللا

 ركذا :##ع هلوقل لمحم وه اذهو كلذ نع يضاقلا هعنميل ؛هيلع ةنيبلا لبقت هناسلو هديب نيملسملا يذؤي لحرك

 نأ وحن ءدبعلاو عرشلا قح باجيإ نمضتي نأ ريغ نم درج قسف يأ حتفلاب :ح رج (حتف) ."هيف اع قسافلا
 طز .كلذ وحن و ةانز وأ ةقسف دوهشلا نأ اودهشي
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 .ًالدع ول لبقت «تداهش ضعب توا :لاق ێح حربي مو دهش نمو
 هلوق عمسيو هتداهش يأ تک رتو تطقسأ يا ا

 (ييع طر .هل دوهشملا هبذكي م و سلخا لطي مل و يضاقلا نسلم | نجا ريا مل يأ :>ربي لو

 :هعملاو ءاهكارت ةعكرر هتالص نم مهوأو يعم و ءانزو BE TSG بالا .ق جهوأ :ج ارعملا قو ا توا
 اف

 1 «تككش" :دهاشلا لاق ولو ةركذ ىلع تنجح تاک اه كايسننا تالا وأ ةلطاب تناك ةدايز رك ذب تاأطحخأ
fq 

 "رحأ نالفل وه اإ قلا تسقوأ" :لاق ول هنأ ديقي نضعبلاب دييقتلاو «تنعوأ :لثم وهف ”تيسن وأ *تطلغ

 يانغ حشا ييغ) :لبق م
 ةباهمل ؛طلغلاب يلتبي دق دهاشلا نأل ؛ةضقانملا مدعو «هل دوهشملا بيذكت مدعو «سلجملا لوط مدعب ديقم : لبقت

 ‹يضاقلا دنع ةلادعلا تبان الدع دهاشلا ناك ول هناوأ يف هک رادت اذإ هتداهش لبقتف «رذعلا حضوف «يضاقلا سلب

 اذهو «ةوشرلاب هرغ نيمصنلا دحأ نأ زاوحل ؛هتداهش لبقت ال ؛يضاقلا سلجم نع ماق ام دعب لوقلا اذه لاق نإو

 نأ لثم مالكلا ةداعإب سأب الف «ةهبش عضوم نكي مل اذإو «لاملا ردق يف ناصقنلاو ةدايزلاك ةهبش و ناك اذإ

 نإو ءهارجم يرخي امو «نيمصنلا دحأ ىلإ ةراشإلا كرت وأ ءهيلع ىعدملا وأ يعدل مسا وأ ءةداهشلا ظفل

 نيمضاحتملا مسا :قايبو ةداهشلا ظقل أل ؛ءاضقلا لبق كلذ روصقي امنإو «الدغ .نوكي .نأ دعب سلخلا نع ماق

 .ءاضقلا طرش نم اههيلإ ةراشإلاو

 عضوم يف ناك ءاوسو «هدعب وأ سلحملا يف هلاق ءاوس ءاقلطم هتداهش درت لدع ريغ ناك نإ دهاشلا نأ :لصاحلاو

 فلاب دهش اذإ امك ةهبشلا عضوم يف ناك اذإو ةهبشلا عضوم ريغ يف تليق الدع ناك َنإو ريغ وأ ةهبشلا
 يعي الوأ هب دهش ام عيمجب سلحما يق لاق اذإ لبقت اُهإف ؛ سكعلاب وأ ةئام یک نينا اب تطلغ :لاق مث ءمهرد

 لطبي الف «هب ءاضقلا يضاقلا ىلع بحوو «يعدملل انس. راح الوأ هي ةوهشملا تأل ةروكملا لاقل ي تلا ىق

 سمش لام هيلإو «ةداهشلا دنع ثداحلاك ءاضقلا لبق ةداهشلا دعب ثداحلا نأل ؛ىقب امي يضقي :ليقو ؛هعوجرب

 (ةيانع «حتف «ييع) .يسحرسلا ةمئألا



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4۹ ةداهشلا باتك

 ةداهشلا ف فالتخالا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 Sa ل BEERS SEES اراد ىعذا .ال الإو «تلبق ,ىوعدلا تقفاو نإ ةداهشلا
 ريخآ ىلع لحجر لبقت ال يأ

 ةداهشلا نأ :اهنم :لوصأ ىلع بابلا ئبمو «فالتحالا لئاسم يف عرش «لصألا وهو قافتالا لئاسم ركذ امل :باب

 فاللخب «ةلطاب ىعدملا نم رثكأب ةداهشلا نأ :اهنمو «ىلاعت هقوقح فالخب «ىوعد الب لبقت ال دابعلا قوقح ىلع

 تقو ىلع رصتقم ببسلاب كلملاو ءلصألا نم هتوبثل ؛ديقملا نم ديزأ قلطملا كلملا نأ :اهنمو «هيف قافتالل ؛لقألا
 (حتف) .طقف نعم ىوعدلا ةداهشلا ةقفاومو «ئعمو اظفل نيتداهشلا ةقفاوم :اهنمو ءببسلا

 (حتف) .نيتفئاطلا فالتحال و نيدهاشلا فالتحالو ىوعدلل ةداهشلا ةفلاخمل لماش :فالتخالا

 ءلبق نم ةداهشلا نيعم تفرع دق [(حتف) .لقأ هب دوهشملا ناك وأ ىوعدلل اقفاوم تناك يأ | :ةداهشلا

 ىوعدلا نوكي نأ :امهتقفاومب دارملاو «هتوبث دنع صالخلا ةيالو هل نم سلحب يف قح ةبلاطم يه :ىوعدلاو
 كلملاو عضولاو لاعفنالاو لعفلاو ناكملاو نامزلاو فيكلاو مكلاو عونلا :ءايشأ ةرشع يف نيدحتم ةداهشلاو

 .الثم «ىوعدلل ةقفاوم نكت مل «ءايشألا هذه دحأ يف ةداهشلا فلاح نإف «ةبسنلاو

 ةسمخب دهشو مهارد ةعست ىعدا وأ «عونلا يف «مهارد ةرشعب دهاشلا دهشو «ريناند ةرشع رحخخآ ىلع ىعدا اذإ

 «ةفوكلاب رحنلا موي هيلو لتق ىعدا وأ «فيكلا يف «ضيبأب دهشو «رمحأ بوث ةقرس ىعدا وأ «مكلا يف ءرشع
 هقاقشناب دهشو «قشلاب هيف ام فالتإو هقز قش ىعدا وأ :ناكملاو نامزلا يف ءةرضبلاب رطفلا موي كلذب دهشو

 وأ ءعضولا يف «هنم يبرغلاب دهشو «نالف كلم نم يقرشلا بناجلاب اراقغ ىعدا وأ «لاعفنالاو لعفلا يف «هدنع

 ىف ءاهريغ ةدالوب دهشو «ةينالفلا ةيراحجلا هتدلو هدبع هنأ ىعدا وأ «كلملا يف «هنبا كلم هنأ دهشو هكلم هنأ ىعدا

 .اهلك روصلا يف ىوعدلل ةقفاوم ةداهشلا نكت مل «ةبسنلا

 اميف لبقتف «ةداهشلا لوبق طرش دابعلا قوقح يف ىوعدلا مدقت نأ ىلإ ةراشإ "ىوعدلا تقفاو نإ" :هلوق يفو

 :لوقي يعدملا نأ ىرت الأ ءطرشب تسيلف امهيظفل نيب ةقفاوملا امأو ءاح يضاقلا ءاضق ناكمإل ؛ىوعدلا قفاوت

 (ةيانع «حتف «ئييع) :فللذي دوشأ :لوقي دهاشلاو ءاذه يكيرغ ىلع يعدأ

 ةداهشلا قفاوي مل نإو يأ ] :ال الإو (نيع) .امب يضاقلا ءاضق نكمأف ىوعدلا تقباط األ ؛ةداهشلا يأ :تلبق

 اهنأل ؛لبقت ال ىوعدلا ةداهشلا قفاوي م نإو يأ |(ئيع) .عاتم نمث فلاب ادهشو طرق فلاب تناك ناب یوغدلا

 ءاهتبذك دقف اهتفلاح اذإف «ىوعدلا قيدصت لحأل ةداهشلا نأل كلذو ؛امب ءاضقلا نكمي ملف «ىوعدلا تفلاح

 نأل ؛ىلاعت هللا قوقح فالخب ءامب مكحي الف «ىوعدلا قيدصت مدقت وهو طرشلا مدعناف ءربتعت ال ةبذاكلا ىوعدلاو

 ١[ 537/7 :قئاقحلا زمر| .طرشب اهيف تسيل ىوعدلا
 (حتف).قلطم كلمت ادهشف ضرقب انيد ىعدا ول اذكو :اراد ىعدا



 ةداهشلا يف فالتخالا باب AH ةداهشلا باتک

 "ela on نيدهاشلا قافتا ردع زو ذل شا ‹«تغل قلطم كلمت ادهشف «ءارش وأ اثرإ
 امهقداهش نيب قافثالا يأ بسلا ركذ ريغ دره

5 CE 

 ىوغد يف نيديق فنصلا كرتو ءرييمتلا ىلع نيبوصتم انوكي نأ زوميو «ةارتشم وأ ةثوروم يأ :ءارش وأ انرإ

 ىلع اودهش دوهشلاو فورعم ريغ وهو ديز نم هتيرتشا يكلم :لاق ولف فورعم نم هيعدي نأ :لوألا :ءارشلا
 (حتف) .لبقت قلطملا ىلع اودهشف امهاعدا نإف ءارشلا عم ضبقلا يعدي ال نأ :يناثلا «لبقت قلطملا كلملا

 كلملا نإف دق كلمت ادهشو ادا اكلم ىعدا هنأل ؛يعدملا ةاعدا امم رثكأب ادهش امهأل ؛ةداهشلا يأ :تغل

 ببس كلم ىلع ةداهشلا لمحت ول هنأ ةراشإ هيفو «هدئاوزب يعدملا قحتسي يح لصألا نم تبثي قلطملا يف
 ةداهشلاو ىوعدلا اوداعأ 5 ةداهشلاو ىوعدلا نيب ةفلاخملا تعقو ولو لحي ال هنإف قلطملاب دهشت كا دارأو

 جنوب لبقت اوقفتاو

 ام لقأب ادهش ايل ؛لبقت ثرإلاو عارشلاك نعم ټپ هكلع ادهشف ا اکلم ىعدا اذإ ي ل هسكعبو

 نوك وأ امهتقباطم امهتقفاوم نم دارملا نإف ؛ةداهشلا لوبق عنمب ال ىعدملا نم لقأ هب دوهشملا Ni ؛ىعُدا

 (حتف «ينيع) .لقأ هب دوهشملا
 نيب اطرش تناك امك امنَوبق طرش نيدهاشلا ةداهش نيب ةقفاوملا يأ ئيعمو اظفل ا e قافتا ربتعيو

 امأف ؛ةصاخ نعمل ثيح نم وأ «ئعملاو ظفللا ثيح نم طرش اأ يف اوفلتخا مهنكلو «ةداهشلاو ىوعدلا

 اذهو فالح اللب عنك ال .فدارثلا ثيح نم ظفللا فالتخاو فالح الب اهنم دبالف «نعملا ثيح نم ةقفاوملا

 ضعب لولدم ىلع هضعب لدي ثيحب ظفللا فالتحا امأو «ةلوبقم يهف «ةيطعلاب رخآلاو ةبهلاب امهدحأ دهشاذإ

 قيرطب ال عضولا قيرطب ىعملا ةدافإ ىلع نيظفللا قباطت ربتعملا :لاقو «ةفينح وبأ هافث دقف «نمضتلاب رخآلا

 ت کاو سیراب فها هوا «يهرد ةئام ىعدا ول يح «زئاج نمضتلاب قافتالا :امهدنعو «نمضتلا

 يف ةدوحوم نيعبرألا نأل ؛نيعبرأب ىضقي :امهدنعو «عضولا قيرطب امهنيب قباطتلا مدعل ؛ةفينح يبأ دنع لبقتال

 .ريغ ال ئيعملا يف قافتالا امهدنع ةربعلاو ,نيسمخلا

 ناك اذإ فلألا ىلع لبقت :امهدنعو «ةقباطملا مدعل ؛هدنع لبقت ال «نيفلأب رحآو فلأب امهدحأ دهش نإ اذكو

 ةثالثلا تلاق امهوقبو «ثالثلا وأ ناتقلطلاو ةقلطلاو ناتئاملاو ةئاملا فالخلا اذه ىلعو «نيفلأ يعدي يعدملا

 اههدحأ درفتو :ةجحلا دوحول تبثيف «لقألا ىلع اقفتا امنأ :امه ؛ةدايزلا قحتسيو «يعدملا فلحي :امهدنع نكلو

 ظفل ريغ دحاولا ظفل نأل ؛ئعملا فالتحخا ىلع لدي ظفللا فالتخا نأ :هلوءةجحلا مدعل ؛تبثت الف «ةدايزلاب

 ؛نيظفللا نم دحاو تبثي ملف «دحاو الإ امهنم دحاو لك ىلع دهشي ملو «نيفلألا ظفل ريغ فلألا ظفلو ءنيبثالا

 راصو «رحآلا مالكل 57 امالك امهنم لك مالك ناكف ءازاحم الو ةقيقح ال هرخآلا نع هب ربعي ال نيظفللا دحأ نأل

 (ةيانع «حتف «ٰييع) .ةطنح ركب رخآلاو ءريعش ركب امهدحأ دهش نأب لاملا سنج يف امهفالتخاك اذه امهفالتحا



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 43 ةداهشلا باتک

 رحخالا دهش لإو ,لبقت ' قيفلأب رخالاو قلد اهدا دهش ناف ‹« نعم و اظفل

 رخخآلا دهش و يأ نيدهاشلا دحأ يأ ةحيتلل عافلا

 مهرد ناشاألا ي ةداهشلا ةئام سمو كفلألا يلا نأ لاتو یا ا سن ولو .فلألا ىلع تيلبق كلذ يعدي يعدملاو ةئام سم و لاب

 نأ الإ هاضق هلآ عمسي لو «فلأب ليقت لام نسمح اهنم هاضف : ايه لجأ لاقو
 هيلع ىعدملا هيلع ىعدملا ىضق يأ نيدهاشلا دححأ يأ

 $ عا دو كج i ينس Ku يم EEE و ل ES MES ءرخآ هعم دهشي

 مامإلا دنع يأ :لبقت مل (ئئيع ءط) .ةغينخ يبأ دنع عيضولا قيرطب ئيغملاو ظفللا ثيح نم يأ :ىنعمو اظفل

 اههدحأ دهش يأ :دهش نإو (حتف) .اقافتا لبقت ثيح فلأب ادهشف نيفلأ ىعدا ول ام فالخب «رم امك اقلطم

 (ييع) .خلإ رحآلا دهاشلا دهشو فلأب

 فلألا ىعدا يعدملا ناكو «ةئام سمخو فلأب رخآلا دهشو «فلأب امهدحأ دهش اذإ يأ :خلإ يعدي يعدملاو
 سم ةدايزب امهدحأ درفتو ءنيعمو اظفل فلألا ىلع امهقافتال ؛قافتالاب فلألا ىلع ةداهشلا لبقت «ةئام سمخلاو
 ةقلطب رحآلاو ةقلطب امهدحأ دهش ول اذك و هيلع اقفتا ام تبثيف «هيلع فوطعملا ريغ فوطعملاو «فطعلاب ةئام

 ءاهلبق ىلا ةلأسملا فالخب «فطعلا فرح امهنيب نأل ؛ةقلط ىلع لبقت ءاقيقتاو ةقلط يعدي يعدملاو «فصنو

 ول هنأل ؛ةئام سمح و فلأب ىوعدلا ديقو «قرفلا رهظف «فطعلا مدعل ؛هدنع اقللم اهيف ةداهشلا لبقت ال ثيح

 امك ناك يقح لصأ :لوقيف «قفاوي نأ الإ يعدملا هبذك هنأل ؛ةلطاب رثكألاب دهش نم ةداهشف ءريكألا عدي مل

 سه نعملا ةلأسم يف ىعدملا قحتسي :ةثالثلا دنعو «لقألا يف لبقت ذئنيحف «هنع هتأربأو دئا ا أ الإ لاق

 حتف «ئيع) .هفلحب ةئام

 امقداهش يأ | :فلأب لبقت (نيع) .قافتالاب اذهو ةئام سمخب دحأ درفتو فلألا 8 اهقافتال :فلألا ىلع
 «فصنلا ءاضقب امهدحأ درفناو «لبقتف «فلألا بوجو ىلع اقفتا امهأل [(ئيع) .هيلع امهقافتال «مهرد فلاب

 دهش اذإ امك لبقت ال نأ يغبنيف «ءاضقلاب هدهاش بذك يعدملا نإ :لاقي ال «باصنلا لامك مدعل ؛لبقت الف

 كلذو «هيلع دهش اميف هبذك امِإو «هل دهش اميف هبذكي مل :لوقن انأل ؛افلأ يعدي يعدملاو «ةئام سمو فلأب

 ءامهذك نإو ءلطبت ال هل امقداهش نإف ءرخآ ناسنإل قحب هيلع ادهش مث «قحب نانثا هل دهش اذإ امك «حدقیال

 الإ نيد ال نأ ءاضقلا دهاش ةداهش نومضم نأل ؛طقف ةئام سمخب ىضقي هنأ :هكلل فسوي يبأ نعو ءاذه اذكف

 (حتف) ٠۹۸/١] :قئاقحلا نييبتإ .رم امك هدنع ربتعملا وهو ؛ىععملا يف ةئام سمخ

 ىلإ ىضق نويدملا نأ عمسي مل يأ [(نيع) .هدارفنال ؛عمسي ال «ةئام سمح يعدملا نئادلا ىلإ ىضق يأ ] :هاضق
 يل نكي مل :لاق ول ذإ ؛ءاقيتسالا ركنيو «فلألا نئادلا ىعدي نأ دبالو «ةجحلا لامك مدعل ؛ةئام سمح نئادلا

 (حتف) .ةئام سمح همزل ءاضقلاب فرتعا نإو «هدوهش هبيذكتل ؛الصأ لبقي مل ةئام سمخ الإ هيلع
 (ئيع) .باصنلا لمكتل عمسي ذئيحف رخآ دهاش يأ :رخآ (نيكسم) .هاضق هنأب دهش يذلا عم يأ :هعم



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 2 ةداهشلا باتك

 دهشو هلأ يعرب ادهش ولو شیت ام يعدلا ر ج اب > بج
 E ةئام سمخ وهو

 ضرقتسملا ي 5 اعلا دحأا ين

 ESET ر نيو کز رص رحنلا موي هلتق هنأ نارخ و ةكم ل
 روك ذملا ديز لثق يأ ىلاعت هللا اهفرش

 .ملظلا ىلع انيعم ريصي ال یک فلاب ءادتبا دهشي ال نأ ةئام سمخم ءاضقلا دنهاتك ىلع ين أ : يغبنيو

 ىلع هيلع ىعدملا ةناعإ ةداهشلا نع عانتمالا ىلع مزلي هنأل ؛ثحب هيفو ءاولاق اذكه ١93/5[ :قئاقحلا نييبت]

 فلألاب ةداهشلا يق لس اذإ بجي :لاقي نأ يغبني ناكف ءفلألا فصن نم هيلع هل يقب ام عفد مدعب يعدملا ملظ

 نم امهدحأ هب درفت ام نود لقألا وهو «نادهاشلا هيلع قفتا ام. يضاقلا يضقيل «طقف ةئام سمخب دهشي نأ

 (حتف) .رخآلا , ملظ ىلع اههدحأ ةناعإ مدع نم هيف امل ؛نيبحاصلا بهذم اذحآ ةدايزلا

 ءادتبا يأ :يعدملا رقي (ئيع) .هيلع بجي نعي ةئام سم اهنم هاضق هنأب دهش يذلا دهاشلا يأ :دهشي ال نأ

 نم نعرفأ انالفأ نأ ادهش نأ مهرد فلأ يأ :فلأ ضرقب (ئيع) .ةئام سمح اهنم هاضق هنأ ملع اذإ اهلك فلأب

 هتوبث مدعل ؛ضرقملل فلألا ءاضق يف لبقت الو «ةماتلا ةداهشلاب هتوبثل :ةداهشلا تزاج (نييع) .مهرد فلأ نالف

 دحأ معز يف نأل ؛دللي رفز لوق وهو «يضاقلا امي يضقي ال هنأ انباحصأ ضعب نع يواحطلا ركذو «ةماتلا ةجحلاب

 بذك يعدملا نألو ءزئاج ريغ وهو «دحاولا ةداهشب ءاضق ناكل ىضق ولو «لاملا نم هيلع هل ءيش ال هنأ نيدهاشلا

 وهو هيلع اميف هبذك امنإو ءضرقلا وهو «لوألا هب دوهشملا يف هبذكي مل هنإ :انلق ءهل قيسفت وهو ءءاضقلا دهاش
 ؛مُط قيسفت هدوهش يعدملا بتاتا نأ :لصاخلاو «لوبقلا ف عنامت سيل هلثمو «ةلاح ال لوألا ريغ وهو ءعءاضقلا

 (ةيانع «حتف ؛نيع) .هسفن نع عفدلا ةرورضل هنأل ؛قيسفتب سيلف «هيلع ىعدملا هباذكإ امأو ءايرايتا هنوكل

 (ئيع) .اهمدعل ءاضقلا يف لبقت الو هيف ةجحلا مامتل :ضرقلا ىلع

 3 ا .رخآلا نم لوبقلاب ىلوأ امهادحإ تسيلو نيقيب ةبذاك نيتفئاطلا ىدحإ نأل ؛ناتداهشلا يأ ] :اتدر

 لبق رصمن. هلتقب نارحآو ءةكمم. لتق هنأ نادهاش دهش اذإف «لوبقلا عنب ناكملا ف نيدهاشلا فالتحلا نأ رم

 وأ ا يف افلتحا ول اذك و «نيناكم يف نوكي نأ نكمي ال لتقلا ذإ ؛امهلبقي ال ؛ىلوألا ةداهشلاب يضاقلا يضقي

 هب دوهشملا نأ :كلذ يف لصألاو ؛ناكملا وأ نامزلا ف نيدهاشلا فالتخا فلؤملا ركذي ¿و ءلتقلا امي عقو لا ةلآلا

 ةنمزألا ٤ ر > دو داعي امم ل وَلا نأ ؛ةداهشلا لوبق منع ل نيدهاشلا فاتح اف موحخنو عيبلاك ايا وق ناك نإ

 «لوق هنإف «حاکنلاک هتحص ۴ لعفلا نكل ءالوق وأ امهوحنو لتقلاو بصغلاك العف ناك نإو «ةنكمألاو

 نامز يق لعفلا ريغ ناكم وأ نامز يف لعفلا نأل ؛لوبقلا عنمب امهفالتخاف ءطرش وهو «لعف نيدهاشلا روضح

 نامزلا يف هيف نيدهاشلا فالتحا نوكي ام يسدقملا ةمالعلا عمج دقو «هب دوهشملا فلتخاف ا ناكم

 0 :هلوق يف لوبقلا نم اعنام ناكملاو

 و

 وأ



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4۳ ةداهشلا باتك

 يف افلتخاو «ةرقب ةقرس ىلع ادهش ولو .ىرخألا تلطب «الوأ امهادحإب ىضق نإف
 دبع ىرت رتشا هنأ لحرل دهش نمو ‹«بصغلاو ةثونألاو ةروكذلا فال عطق اول

 tS HE DE E .... ؛ةداهشلا تلطب ءةئام سمحو فلأب رحآلا دهشو «فلأب نالف
 هارتشا هنأ رخألا دهاشلا ئأ مه رد يأ

 قاتعإ اک نيد ةيص و قالاط ةلاك ۾ ءا رش عيب

 ةلاوحلا اذكو اضيأ فذقلاو ةلافك اذك  ةءارب ضرق

 رارقإلا نأل ؛لبقت «نيناكم وأ نيتقو يف كلذب لتاقلا رارقإ ىلع اودهش ول مهنأل ؛لتقلا هب دوهشملا نوكب ديقو

 (ةيانع «حتف ءئئيع) .رركيو ددعي لوق
 ةداهش يأ :ىرخألا تلطب (ط) .ىرحألا تءاج مث الوأ اقداهشب يضاقلا ىضقو امهادحإ تقبس نإ يأ :ةلوأ

 (ييع) .ةيناثلاب ضقتنت الف اهب ءاضقلا لاصتاب تحجرت ىلوألا نأل ؛مكحلا دعب تدهش اذإ ىرخألا ةفئاطلا

 لبقت يأ :عطق (ئيع) .ءادوس تناك :رخآلا لاقو «ءاضيب تناك :امهدحأ لاق نأب ةرقبلا نول يأ :اهول ف

 نأل ؛لبقت ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ناولألا عيمج يف اقلطم قراسلا دي عطقيو «نيعونلا فالتخا يف ةداهشلا

 يف عقت ةقرسلا نأ :هلو ءبصغلا يف نوللا يف امهفالتحاك راضو «باصن لك ىلع متي ملو «فلتخم هب دوهشملا

 ةرقب ةقرسب يعدملا ىعدا اذإ اذهو «ناعمتجي ضايبلاو داوسلاو «ناهبتشي نانوللاف «ديعب نم یری يئارلاو ؛يلايللا

 فالتحالا :ليقو .امهدحأ بذك يعدملا نأل ؛عامجإلاب لبقت ال ءءاضيب وأ ءادوس ةرقب ةقرسب ىعدا اذإ امأ ءظقف

 لبقت الف «ناهياشتي ال امهإف ؛ضايبلاو داوسلا يف ال ةرمحلاو ةرفصلاك وأ ةرمحلاو داوسلاك ناهياشتي نيعون ف

 .قافتالاب لبقت ال ةميقلا يف افلتخا ول اهنأل ؛"افول يف" :هلوقب ديق امنإو ءةداهشلا

 «قافتالاب امقداهش لبقت ال هتثونأو هب دوهشملا ةروكذ يف نادهاشلا فلتحا اذإ يأ :ةثونألاو ةروكذلا فالخع

 .قيفوتلا ىلإ جاتحيل هبتشي الف «هنم برقلاب كلذ ىلع فوقوملا اذكو ءدحاو يف ناعمتجي ال امهنأل ؛عطقي الف

 امقداهش لبقت ال ثيح بصغلا يف ةرقبلا نول يف نيدهاشلا فالتخا فالخبو يأ :بصغلاو (حتف ؛نيع)

 يلايللا يف نوكت اهنإف ؛ةقرسلا فالخب برقا ىلع ااغ نارك بصغلا ذإ ؛راهنلاب هيف لمحتلا نأل ؛قافتالاب

 (حتف «ئيع) .ةينالع هذخأ وهف بصغلا امأ ؛راهنلا يف ابلاغ كلذ ققحتي الو «ةيفح ءيشلا ذخأ ةقرسلا نأل ؛ابلاغ

 ؛لبقت ةداهشلا نأ :هللي يدنقرمسلا نيدلا ءالع ركذو | (نييع) .امهرثكأ وأ نيلاملا لقأ ىعدا ءاوس] :ةداهشلا تلطب

 هيلع ديزي مث فلأب هيرتشي نأب ةئام سمحو فلأب ريضي مث «فلأب نوكي دق دحاولا ءارشلا I و ؛ركمم قيفوتلا نل

 سم داز مث «فلاب ىرتشا اذإ هنأل ؛لمأت هيفو ١[ 54/7 :قئاقحلا زمر].دحاو ءارش ىلع اقفتا دقف «ةئام سمح

 = يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ اذهو «نمثلا لصأب عيفشلا هذخأي اذهو «ةئام سمحو فلأب ىرتشا هنأ :لاقي الف «ةئام



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4 5 ةداهشلا باتک

 22111010110101 1 ]1 00 E ES .حاكنلا ااف يلخلاو ةباتكلا اذكو

 فلتحاف «ةئام سمو فلاب عيبلا ريغ فلأب عيبلاو عدقعلل ىوعد ذئنيح ى وعدلا نق ديلا يلا لبق =

 «نيدلا يف ىوعدلا ن کف تس فق تما داملا لطبتف ءامهنم دحاو ىلع باصنلا متي ملو هب دوهشملا

 ادحنا اذإ E "ةيريهظلا دئاوفلا" 7 ۔رتک الا ىعدا اذإ امهدحأ هب درفت ام نود هيلع اقفتا ام ردق يف لبقت دئنيحف

 فلتخا اذإ ام فال كم قيفوتلا نأ رف امل + لبقت الا لش ف امك هردق يف افلتحاو «نمثلا سدح 5

 ءارشلا نأل ؛قيفوتلا ناكمإ مدعل ؛لبقت ال ءرانيد ةئاعب رخآلا دهشو مهرد فلأب ءارشلا امهدحأ دهش نأب سنجلا

 (حتف) .رانيد ةئامم ريصي مث «مهرد فلأب نوكي نأ روصتي ال دحاولا

 هدبع بتاك هنأ لجر دهش نأب ةباتكلا لدب رادقم يف فالتحالاب ةداهشلا لطبت اذكو يأ ] :علخلاو ةباتكلا اذكو

 علخلا لدب يق فالتحالا يف لطبت اذكو يأ | [(ندعم ؛ئيع) .تلطب «ةئام سمخو فلأب هبتاك هنأ رخآ دهشو «فلأب

 يه ةباتكلا يأ [(ندعم) .ةداهشلا تلطب ةئام سمخو فلأب اهعلاخ هنأ ادهشو فلأب يعلاخ هنأ ةأرملا تعدا نأب

 ريظن راصف «ءادألاب قتعلا وهو هدوصقم هل لصحيل ؛ببسلا يعدي هنأل ؛رهاظف دبعلا وه يعدملا ناك اذإ امأ «عيبلاك

 ال قتعلا نأل ؛كلذكف ىلوملا وه يعدملا ناك نإو ةباتكلا لدب يف فالتحالا ةروص يف ةداهشلا لبقت الف «ءارشلا

 .زيجعتلاب خسفلا نم هنكمتل دبعلا قح يف مزال ريغ دقعلا نألو «ببسلا تابثإ دوصقملا ناكف ءادألا لبق

 تابنا اهدوصقم نأ ؛علحلل ةيعدملا يه ةأرملا تناك اذإ هلدب رادقم 8 فاللتخ الاب ةداهشلا لطبت علخلا اذكو

 نأ ؟كيدلا قىوعد فالخج هيف فالح ال ام اذهو «عيبلا ريظن راصف ءامهفالتحنا عم تشي الف علاملا لود لا

 جوزلا وه علخلاب يعدملا ناك نإو اهدا ةي فرقت اه قوق ةيلحااةقتا ا دقة تجصلا نود لاملا هيف دوصقملا

 هيف ةداهشلا باصن مامتل ؛هيلع اقفتا يذلا وهو امهلقأ تبثيف «نيدلا ىوعد ةلزتمب نوكيو «هرارقإب قالطلا عقي

 ؛نهرلاو «حاكنلاو ؛دمعلا مد نع حلصلاو لام ىلع قتعلاو «علخلاو ةباتكلاو «هراحجإإلاو «عيبلا :لئاسم نام اذهو

 .اذه ركنيو رخآلا يعدي وأ رخآلا ركنيو اذه يعدي نأ امإ :نيهحو ىلع اهنم دحاو لك مث

 يعدملا ناك ءاوس «فالتخالا ةروص يق ةداهشلا لبقت ال سكعلاب وأ يرتشملا ركنأو عئابلا ىعدا اذإف عيبلا امأ

 ريظن يهف «ةدملا لوأ يف يأ عفانملا وهو هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ناك نإ ةراجإلا امأو «رثكألا وأ لقألا ىعدا

 هيلع اقفتا ام تبثي «نيدلاك يهف ةدملا يضم دعب ناك نإو ءامتداهش لبقت الف ءدقعلا تابثإ ىلإ ةحاحلل ؛عيبلا

 . يعدملا هنالك ها ؛رثك الاب كش نم ةداهش لبقت ال لقألا يعدي ناک نإو. ىرفكألا يعدي يعدملا قا نإ

 مزال ريغ دقعلا نأل ؛لبقت ال ىوعدلا نأل ؛امداهش ىلإ تفتلي ال ءركنم بتاكملاو ىلوملا ىعدا نإف «ةباتكلا 59

 لدب يف نادهاشلا فلتحا اذإ ةداهشلا لبقت ال «دقعلا ىوعد اذهف «بتاكملا ىعدا نإو «قبس امك دبعلا قح يف

 وأ ةأرملا نم ىوعدلا تناك نإف ؛دمعلا مد نع حلصلاو لام ىلع قتعل قتعلاو علخلا امأو ءءارشلاو عيبلا يف امك «ةباتكلا

 جوزلا وه يعدملا ناك نإو «ببسلا ىوعد هنإف ؛لدبلا يق نادهاشلا فلتحا نإ ةداهشلا لبقت ال «لتاقلا وأ دبعلا

 هم

 = صاصقلا بحو اذإ هنأ :حلصلا ةروصو .لاملا ىوعد هنأل ؛لقألا ىلع ةداهشلا تزاح «صاصقلا يلو وأ ىلوملا وأ
 ےگ



 ةداهشلا يف فاالتخالا باب ٤۵ ةداهشلا باتك

 هدي رآ هكلمب ادهشي ذأ الإ رح الم راول تقم | ثروملا كلم .فلأب حضيف
 ع امش افالخ هدنع اناسحتسا

 دهشف «يلولا ركنأف ءاذك ىلع دمعلا مد نع حلصلا لوتقملا يلو نيبو هنيب عقو هنأ لتاقلا ىعداف صخش ىلع -
 ىعدا نإف «نهرلا امأو ؛نتملا يف همكح يتأيسف حاكنلا امأو «ةداهشلا تدر «لدبلا ردق يف افلتحاو هب نادهاشلا

 ةداهشلا تناكف «نترملل نهرلا ظح نأل ؛نهرلا ف هل ظح ال هنأل ؛ةداهشلا لبقت ال نادهاشلا فلتخاو نهارلا

 فلأ ىلع رخآلاو فلأ ىلع امهدحأ دهش ولف ءنيدلا ىوعدك وهف «نمترملا ىعدا نإو «لبقت الف «ىوعد الب

 (حتف «ْييع) .لقألا ىلع امقداهش تزاج «ةئام سمحو
 حصيف حاكنلا امأف :لاقف ؟هادهاش فلتخا اذإ حاكنلا يف مكحلا فيك :لاقي امع باوح هنأك :فلأب حصيف

 لاقف «نادهاشلا فلتخاو «ةئام سمعو فلأب حاكنلا تعدا ةأرملا نأ :هتروصو «هيلع نيدهاشلا قافتاب فلأب

 ؛عبت حاكنلا يف لاملا نأل ؛ةفينح يبأ دنع 5 زئاج حاكنلاف «ةئام سمحو فلأب رحآلا دهشو «فلأب :امهدحأ

 ينخر الز معلاك لاملا نم : فرعا لاجل نم فرضنا كلمو هوقو لا استام عه اهو

 .تبثيف «دقعلا وهو ءلصألا يف فالتخالا بجوي ال عباتلا

 نيبناجلا نم دوصقملا نأل ؛حاكنلاب ىضقي الو ةداهشلا لبقت ال :لاقو .لقألاب ىضقيف «عبتلا يف فالتحالا عقو مث

 بجيف «لاملا نيبناحلا دوصقم لعجي ةفينح وبأو «ةئام سمحو فلأب حاكنلا ريغ فلأب حاكنلاو «ببسلا تابثإ

 نادهاشلا فلتحاو «ةركنم ةأرملاو جوزلا وه يعدملا ناك نإو «تبثي الف «دقعلا امهدوصقم نالعجي امهو «لقألا

 (حتف «ٰييع) .دقع ىوعد ةروصلا هذه نأل ؛قافتالاب ةداهشلا لبقت ال رهملا يف

 ءيش تبث اذإ :هتروص [(ييع) .ثروملا كلم لبق "لصف" خسنلا ضعب يفو أدتبم يفاضإ مالك] :لإ ثروملا كلم

 ءهيبأل تناك هذه نأ ادهشف «نيدهاش ماقأو :ةيبأ تاريم اهنأ ناسنإ دي يف انيغ ناسنإ ىعدا 3 ثروملا كلم هنأ

 :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع هل 07 اهكرتو تام يذلا هيبأل تناك اإ :نادهاشلا لوقي نأب رح الب هل ىضقي ال

 اما دوهشلا لوقب تبث دق تيملا كلم نأل ؛يفكي «ثروملل تناك نيعلا نأ ثراولا تبثأ اذإ لب «طرشب سيل رجلا

 .ثروملا هارتشا اميف ارورغم ريصيو «هيلع دريو «بيعلاب دري اذهو «هنع ةفالخ ثراولا كلمو «هل تناك

 قح يف ةتباث نكت مل ماكحأ هقح يق تبث هنأ ىرت الأ «نكي مل نأ دعب هل تبث ددحتم ثراولا كلم نأ :امحلو

 هل لح امل كلملا ددجت ال ولو ءسكعلاب وأ «ثروملا ىلع امارح تناك ول اهئطو لحو ةيراجلا ءاربتسا نم ثروملا
 «هوحخأ هنأ اودهش اذإف ءةثارولا ببس نايب نم رجلا عم دبالو «هيلإ لقنلا تابثإ نم دبالف اددحتشم كلملا ناك اذإف

 نأو «تيملا دهاشلا كردي نأ :ثاريملاب ةداهشلا لوبق طرش نمو ؛امهدحأل وأ همأو هيبأل هوخأ هنأ نايب نم دبالف

 نأل ؛كلملاب ديقو «ببسلا ةنياعم مدعل ؛ةلطاب يهف الإو «هريغ اثراو هل ملعأ ال وأ «هريغ هل ثراو ال :لوقي

 (حتف «نييع) .رحلا ىلع فقوتي ال ثراولا ءارش تابثإ

 نأ :اهنم ءروصلا هذه يف الإ لاح لك يف رج الب ثراولل ىضقي ال ؛ثروملا كلم يأ :هكلمب ادهشي نأ الإ
 - ةرورض ارج ناك ثوملا تقو ةكلم تبث اذإ هنأل ؛ةثوم.موي.هيبأل تناك :الرقي نأب .تروملا كلي نادهاشلا دهشي



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 45 ةداهشلا باتك

 رقأ ولو ءتّذر .رهش ذم يح ديب ادهش ولو «توملا تقو هريعتسم وأ هعدوم دي وأ

 .يعدملا ىلإ عفد .يعدملا دي يف ناك هنأ رقأ هنأ نادهاش دهش وأ «كلذب هيلع ىعّدملا
 وك م
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 هب يعدملا لاملا يأ یس نا هيلع کا ا

 نکل «؟تروملا دنع هدي ي تناك اغا ادهكي نأ اهو اار نكي مل كلذ ىلع ادزي ملو «هيبأل تناك :الاق ولو =

 يف يديألا نأل ؛مكحلا كلذكف ةنامأ دي تناك نإو «رهاظف «توملا دنع كلم دي تناك نإ هدي ذإ ؛اضيأ ارح هيف
 «فرع ام ىلع نماضلا هكلع نومضملاو اش تاه اذإ ٠ ناضلا ةظساوب كل دي بلقنت"توملا دع تانافألا

 .كللملا هاب تقولا: كلذ ىف ديلا تا ترک

 هماقم موقي نم دي تابثإ نأل ؛هبصاغو هنقرمو هرجأتسم اذكو «هريعتسم وأ هعدوم دي يف تناك اأ ادهشي نأ :اهنمو
 هتراو ماقأف ‹«لجر تام اذإ :هنايبو ءهنع هب ىفتكاف «رحلا رك ذ نع توملا تقو كلملا تابثإ نيغيف «ئعم هديل تابثإ

 فلكي الو ءاهذخأي هنإف «هدي يف يذلا اهبصغ وأ اهنهر وأ اهعدوأ وأ اهرجآ وأ اهراعأ «هيبأل تناك اأ راد ىلع ةني
 شق نيغ عاجلا ةاشتسملا لئاسملا هذهورءهل اتاري اهكرتو:ثام هنأي ربا ركذ ىلع ةييبلا
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 نأ وأ يآ :ةريعتسم وا (ئيع) .لادلا حتفب ثروملا عدوم دي يق تناك اما ادهشي نأ وأ يا :هعدوم دي وا |

 ةنقرمو ها كيب دي اذكو «لکلاب قلعتم :توملا تقو 2-22 .ثروملا ريعتسم لي ف اك اشا ادهشي

 .يح صخش دي يف تناك نيعلا هذه نأ نانثالا نأ | جا يح ديب ادهش ولو ن («ئيع) .هبصاغو

 نال ؛لبقت ال ؛ءىوعدلا دنع يعدملا دي يف سيل هنأ لاحلاو ءرهش ذنم يعدملا دي يف ناك هنأ ادهش [(ىيع)

 هنإف ؛كلملا فالخب «لوهجم اب ءاضقلا رذعتف «ةنامأ ديو كلم دي ىلإ ةعونتم ديلا نأل ؛لوهجمب تماق ةداهشلا

 ھ5ل ةنا ادهش ولو IS هدوصقم للا ك ؟ لبقت : قس وي يلا دنعو :نيفرطلا كتع اذه «ع ونتم ريغ مولعم

 ىتأ تفدصملاو ءاقافتا لبقت «ثوملا تقر هديب ف تناك انثأ تيعلل ادهش ااذإ امغأل ؛ىحلاب ديقو ءانه اذكف «لبقت

 .تاريملا فان نم a ادا رطتسا ةلأسملا هذ

 ذم :هلوقب دييقتلاو «هدي يف تناك اأ ةنيب ماقأو ءهل اأ رخآ ىعداف لحجر دي يف رادلا تناك اذإ :هتروصو
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 نأ ملعف «لبقت مل «هدي يف تناك نيعلا نأ يحل اودهش :"عماجلا" يف "يشاترمتلا" ركذ هنإف ؛هيلإ ةجاح ال "رهش

 .هركذ نودب اضيأ ةتباث فالخلاو همدعك هدوجو :رهش ذم (حتف ءئنيع) .هركذ نودب اضيأ تباث فالخلا

 (نيع هط) فدي ق تناك نقلا 7 يحلل ا يأ :كلذب .نيفرطلا دنع ةداهشلا هذه يأ :تدر نيكس

 مولعم هنإف رارقإلاب ةداهشلا حصت هنأل :يعدملا ىلإ عفد (ئيع) .الوأ رهش ذنم :لاق ءاوس :يعدملا دي يف

 حصت الو :«نايبلا هيلع بج ۾ ءحص ۽ يش ىلع نالغل :لاق ول 5 ی رت هلأ عرارقإلا ةح ص عع 9 هب رقما ةلاهجو

 هنإ :لاق ولو «لبقي هكلم هنأ نهرب ول هنأل ؛هل كلملاب رارقإ هنإ :لوقي نأ نود "هيلإ عفد" :لاق امنإو «هب ةداهشلا



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4۷ ةداهشلا باتك

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب

 ê ê Ê ........ «نيدهاش هداهش ىلع تالجر دهش نإ ةهبشلاب طقسي ال اهيف لبقت
 قح لك يف ي

 نع رخؤم عرفلاو «ع رفلا ةداهش يف عرش لصألا ةداهش نم غرف املو ءاهماكحأ نايب يف يأ | :ةداهشلا باب

 ثمزل «ةيئدب ةذابع ءادألا نآل ؛هيضتقي ال سايقلاو «ناسحتسا اهزاوج [(ئيع :حتف) .اعضو راف ادوخو لضألا
 يف اهزاوح اونسحتسا مهأ الإ «ةيندبلا تادابعلا يف يرحت ال ةبانإلاو ءرابحإلا مدعل ؛هل دوهشملل اقخب ل لصألا

 رحت مل ولف «ضراوعلا ضعبل اهئادأ نع زجعي دق لصألا نأل ؛اهيلإ جايتحالا ةدشل ؛ةهبشلاب طقسي ال قح لك
 تتبث اذإو «لصألا نع زجعلا دنع الإ لدبلا ىلإ راصي الو «ةيلدبلا ةهبش اهيف نأ الإ «قوقحلا فالتإ ىلإ ىدأل

 (حتف «ةيانع) .لاحرلا عم ءاسنلا ةداهشك تاهيشلاب طقسي اميف لبقت ال اهيف ةيلدبلا
 عرفلا ةداهش يف نأل [(ندعم) .لبقت ال نأ سايقلاو اناسحتتسا ةداهشلا ىلع ةداهشلا يأ ] :خ2إ اميف لبقت

 لوق يف الإ اضيأ امهيف زوجت :ةثالثلا دنعو ءصاصقلاو دودحلا وهو ةهبشلاب طقسي اميف زوجت الف ةيلدبلا ةهبش

 انوصو هل ءايحإ زوجت اهفأ :حيحصلاو ءاضيأ فقولا يف زوجت ال اهنأ :يفطانلا ركذو «دمحأ نع ةياورو يعفاشلل

 امهأل ؛صاصقلاو دودحلا نع هب زرتحا :ةهبشلاب (ةيانع «حتف «ئئيع) .بسدلاو ريزعتلا يف زوحجو «هساردنا نع
 (ئيع) .امهيف زوحب الف ةهبشلاب ناطقسي
 .ناتأرماو لحجر وأ نالحر نيلصألا نيدهاشلا نم دحاو لك ةداهش ىلع دهش نإ يأ ] :نالجر دهش نإ

 ةداهش ىلع دهشي نأ :اهزاوج طرش يأ ةداهشلا ىلع ةداهشلا زاوج طرش ىلإ لوقلا اذمب راشأ [(ط «ئيع)

 لحجر ةداهشلا ىلع ذاينقي نأ زوي فأل فاق عقو نيلجرلا ديقو «نالجر نيلصألا نيدهاشلا نم دحاو لك

 دحاو لك ىلع باصنلا مامت نم دبالف ءاياضقلا نم ةيضق نيتدهاشلا نم ةدحاو لك نأل ؛باصنلا مامتل ناتأرماو

 اقداهش ىلع دهشت نأ ةأرملل نأل ؛الخجر هتداهش ىلع دوهشملا نوكي نأ طرتشي الو :مكاحلا دنع تبثيل ؛امهنم

 .ةداهشلا باصضت ةأرما لك ةداهش ىلع دهشي نأ زوج و «نيتآرماو الجر وأ نيلجر

 دهش ولو ءزاج امهنيعب رخآلا امهتدهشأو «نيلحر هتداهش ىلع امهدحأ دهشأ ول يح «ع ورفلا رياغت طرتشي ال اذكو

 نأ سايقلا ناكو ءامهنم لك يف باصنلا مدعل ؛زوجي ال «هدارفناب نيلصألا نم دحاو لك ةداهش ىلع نيعرفلا نم لك
 نأ الإ زوجت ال :لاق نح هل يعفاشلا هيلإ بهذ امك «نانثا لضألا نم دهاش لك ىلع «ةعبرأ عرفلا دوهش نوكي

 ناموقي نيعرفلا نأل ؛ةعبرأ عرفلا دوهش نوكيف «هبحاص امهدهشأ نيذلا ريغ نالجر امهنم دحاو لك ىلع دهشي
 .زاح ؛ءلصألا دوهش نم.دخاو لك ىلع عرفلا دوهش نم دحاو لك دهش اذإ :دمحأ دنعو «دحاو لصأ ماقم

 ر نم اقلام قيلسر ةداؤش. لير ةفالؤش ىلع لر ةه وهلا لع هلآ هله ىلع نع ورز
 - اذه ىلع مت دقو «قوقحلا نم وهو «لصألا ةداهش نالقني نيلجرلا نألو «ناعرف لحر لك ءازإب نوكي نأب دييقت



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4 ةداهشلا باتک

 يداهش ىلع دهشا :لوقي نأ :داهشإلاو .دحاو هداهش : ىلع 9 هداهش لبقت الو

 عر لصألا دهاش ديكر ا ةقسرلا لصالا ن مه لجلاو لك يأ

 يدهش االف نأ دهشأ :لوقي نأ ۽ ع رفلا ءادأو ذكي يدنع رق اناللف نأو :كهشأ يأ

 مك احلا دنع ءادألا تقو ع رفلا 4-5 ج اذأ ةف

 .كللذب قداهش ىلع. کا : يل لاقو ا ءاذكب ةدنع رقأ انالف نأ هتداهش ىلع
 لضألا يا

 اياضق يف ادهشي نأ زوجي نيدهاشلا نأل ؛انطيأ رخآلا لصألا ىلع ادهشي نأ زوجيف ةداهشلا باصن قحلا =

 ( ةيانع «حتف ؛«ئيع) ,ةريثك

 ىلع نيلصألا دحأ دييش ولو «عومجلا یاب دار نأ هوت عفدل ؛هركذ امثإو «هلبق انك دم خخ لبقت الو

 نع لدب عرفلا نألو «نايفانتيف ءاهمدع ةيعرفلاو «قحلا ةدهاشم يضتقت ةلاصألا نأل ؛زجي مل ءرخآ عم هبحاص

 قيعلا بسند ۾ «لبقت *كللاسم دنع و عةدحاو ةلاجس 2 الصأو الدب دحاولا صخشلا وكي نأ روصتي داف «لصألا

 ‹یلیل يبأ نياو ىعازوألا لاق هب و :رابخألا ةياورك هل وسر ازت ل اصألا نع ربعم عزفل نأ ؛رمحأل لوقلا الش

 «ةداهشلا باصت س دبالاف «قوقحلا نم ا قح هنألو «دارملا ىلع ةلالدلا رهاظ وهف ہل یا هه يلع نع انيور اه :انل و

 (ةيانع «حتف) .دحاولا ربح اهيف لبقي «تاينيدلا نم هنإف «رابحألا ةياور فالخب

 ؛يضاقلا دنع دهشي امك هدنع دهشي نأ دبالو ؛ليكوتلاو ليمحتلا نم دبالف ؛هنع بئانلاك عرفلا نأل :لإ داهشإلاو

 نيعرفو لصأ ةداهشب يضقي نأ يضاقلل نأل ؛ابئان راج مز ااا مرا :اولاق امنإو یی اب

 نأل ؛ ؛امهنيب عمحلا مدعي بيحأو «فلخلاو لصألا نيب عمجلا ز اج امل ةقيقح ابئان ع عرفلا ناك ولو عوج لصأ ن :ء

 يندهشأ :ليمحتلا دنع عرفلل لصألا لوقيو ءرضحي مل يذلا نع لب ءامهعم دهش يذلا نع لدبب اسيل نيعرفلا
 ,عرفلا توكس يفكيو «هسفن ىلع هدهشي مل دود نأ هل وللا نياع نم نأل ؛ءزالب سيلو ءاخ نإ قنا ىلع

 (حتف «ئييع) . , ةكدنع لدعب سیل ل نم ةداهش ىلع دهشي نأ ع رفلل يغبني الو «دترا هدر ولو

 لوطألا امأ ءاهطاسوأ رومألا ريخو برقأ لدعلا ىلإ طسولا ركذ نكل رصقأو لوطأ ظفل ةداهشلل ج دهشا

 لوقيو «تانيش سمح هيفو «قداهش ىلع دهشاف تداهش ىلع كدهشأ انأو اذكب دهشأ :لصألا لوقي نأ وهف

 اناو «هتداهش ىلع دهشا نا نرمأو «كلدب هتداهش ىلع نيدهشاو ءاذكب يدنع دهش انالف نا دهشا :ع رفلا

 ا 0 ديف للا هتداهش ىلع دهشأ

 و «قداهش ىلع دهشا :يل لاق انالف نأ دهشأ :لوقي نأ وهو «تانيش عبرأ :عرفلا لوقي :لاق نم مهنمو

 ۰ لوقي وأ ءاذك نداهش ىلع دهشا :يف : لاق انالف ن نأ دهشأ :لوقي نأ وهو +: تانش تالش لاق نم مهنمو (دهشأ

 يرق لوقي نأ لاوقألا رضقأب : "کلا بسلا" ق دمخم ركذو ءاذكب هتداهش ىلع يدهش انالف نأ دهشأ

 رفعج يبأو ثيللا يىبأ هيقفلا رايتحلا وهو ريغ ال نينيش هيف ركذيف ءاذكب رقأ انالف نأ نالف ةداهش ىلع دهشأ

 = ١[ :قئاقحلا زمر| .رسيأو لهسأ وهو «يسحخ رسلا ةمئألا رس 3



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 44 ةداهشلا باتك

3 ' et 0# 8 EA a 
 وا تو ار را اسا و و ماع

 - لوقي الو ءاذكب نداهش ىلع تنأ كهنكا :لصألا لوقي نأ عرفلل لصألا نم ةداهشلا ليمحت يف رصقألا اذكهو

 ارمأ نوكيف هب دوهشملا قحلا سفن ىلع داهشإلا نوكي نأ لمتحي لمتحم ظفل هنأل ؛اذكب ىلع دهشا :لصألا

 رايتخا تانيش سمخب ءادألا دنع عرفلا لوق نم نتملا يف هركذ امو ءقداهشب دهشا :لوقي ال اذكو «بذكلاب

 (حتف) .هوركذ اميف نسحأ وهو «يناولحلا ةمئألا سمش
 ةداهش لبقت ال نعملاو «ءايشألا هذي ققحتي زجعلاو ءلصألا زجع دنغ ةحاحلل اهزاوج نأل :لإ ةداهش الو

 توملا ال يمكحلا توملا توملاب دارماو ءرذع لصألاب نكي مل نإو زوجي داهشإلا سفنو «يضاقلا دنع عرفلا
 اذإ لب ءةئالثلا ءايشألا هذه يف ارصحنم رذعلا سيلو :ةقيقح لصألا توم لطبت عرفلا ةداهش نل ؛يقيقحلا

 ةجاح ءاضقل تجرح ولو لاحرلا طلاخت مل ىلا يهو ءاقداهش ىلع دهشت نأ اهل زوجي ةردخم ةأرما لصألا تناك

 «هلزنم يف تيبي نأ ردقي ال ةداهشلا ءادأل ادغ ول ناكم يف لصألا ناك ول هنأ :ءدللي فسوي يبأ نعو ؛مامح وأ

 .ىوتفلا هيلعو «خياشملا رثكأ هيلعو «سانلا قوقحل ءايحإ داهشإلا زاح
 عرفلا دهشف «دجسملا ةيواز يف لصألا ناك اذإ هنأ :هنع يور يح «ناك ام فيك زوجي امنأ :دمحم نعو

 اذإ :يدغسلاو يسحخرسلا نع ةياهنلا' يفو «ممتداهش لبقت «دجسملا كلذ نم ىرحأ ةيوازب هتداهش ىلع

 زوجي ال ةفينح يبأ لوق ىلعو ءامفوق ىلع زوجت نأ بجي ءرصملا يف لوصألاو ءلوصألا ةداهش ىلع عورفلا دهش

 ىعدملا نأ :ءانبلا هجو ءزوجي :امهدنعو «هدنع زوجي ال مصخلا اضر ريغب ةموصخلاب ليكوتلا نأ ىلع ءانب

 الإ هسفن بانم هريغ ةبانإ لصألا كلمتي ال اذكف ءرذعي ال باوحلا يف هسفن بانم هريغ ةبانإ كلمت ال هيلع
 لصألاب ضرم ريغ نم رصملا يف دوهشلا ناك نإو ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبق :دمحم لاق : قتلا قو رفعي

 (ييع) .مكاحلا سلجم ىلإ هعم روضحلا عيطتسي ال ام :هضرم وأ (حتف ؛ئيع) .ةلع الو

 حصي اذك لوصألل عورفلا ليدعت حصي امك :حص (نيكسم) .اهيلايلو مايأ ةثالث لصألا رفس يأ :هرفس

 «مهداهشب ىضق «ةلادعلاب عورفلاو لوصألا فرعي ناك اذإ يضاقلا نأ :هلصاحو ع ورفلل لوصألا ليدعت

 نم مهأل ؛مهليدعت لبق يأ "حص" :هلوقو «مهفرعي مل يذلا نع لأس ؛رخآلا نود نيقيرفلا دحأ فرع نإو
 ريصيف «ةباينلا مكح يهتني لقنلابو ءيضاقلا سلجم ىلإ لصألا ةرابع لقان بئان عرفلا نأل ؛ليدعتلا لهأ

 مهفرعي مل نإو ؛لوصألا اولدعف «يضاقلا دنع ةلادعلاب نوفورعم عورفلا نأ :دارملاو «هليدعت حصيف ءايبنجأ
 دحأ ليدعت يفكي اذك هلصأل عرفلا ليدعت يفكي امكو ءامهيلك لوصألا ليدعتو مهليدعت نم دبالف «ةلادعلاب

 ةداهش لبقت مل «لصأ قسفل عرف ةداهش تدر ولو «هلثم. مهتي ال لدعلا نأل ؛حصألا يف هبحاص نيدهاشلا

 ظ (حتف «ئييع) .كلذ دعب اههدحأ



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب ۷. ةداهشلا باتک

 ةداهش يلعب ا ولو تایل اوب راكناي ع رفلا ةداهش رو سا الإو
 رقلا مشدعي م تا ف

 روك ذملا ةين الفلا نيلصألا كاع رغلا نادهاشلا كم آن رصحملا يآ

 5 ةنالاف اأ ا تاه "يقف ليق ® مأ هذه يهأ وات ١ :الاقو ةأرماب

 لادهشي نيرا هل رقملا وشو يعدملا انف عاج يلا يأ ةنالفلا لعن م ا أناعرفلا نادهاشلا

 اا كا ons همم ين. 6يضاقلا ىلإ يضاقلا بانك

 نع يضاقلا لأسي «مهاح فرعن ال اولاق وأ اوتكس نأي لوصألا ةيكزت عورفلا كرت نإو يأ :اولدع الإو

 عورفلا ليدعت دمحم بحوأو «كب فسوي يبأ دنع اذهو اروتسم يقب لصألا دهاش نأل ؛عورفلا ريغ لوصألا

 اميف نيكاش اوراص اوتكس اذإف ةلاذعلا دمتعت يب نأل ؛مهولدعي مل اذإ ةداهشلا لبقت ال يح لوصألا

 ؛لوصألا ليدعت نود ةداهشلا لقن مهنع ذوحأملا نأ :فسوي يبألو ٠١۸/١] :قئاقحلا زمر].لبقت الف «هب اودهش
 رضح اذإ امك ةلادعلا فرعتي يضاقلا مث «مهيلع بجو اع. اوماقأ دقف اولقن اذإف ءمهيلع ىفخي دق ليدعتلا نأل

 يف ءيس وهف ءاهريغ الو ةلادعلاب لصألا فرعي مل اذإ عرفلاو «ةداهشلا لبقتف اودهشف «مهسفنأب لوصألا

 (ةيانع «حتف) .ةهاركلا نم شحفأ ةءاسإلاو «طايتحالا كرتل هتداهش ىلع ةداهشلا

 [عط) .انطلغو مهاندهشأ و أ مهدهشن م وأ ةداهش انلام :مهوقك ةداهشلا لصألا دهاتش أ | :لصضالا راکناپ

 هذه ىلع ةداهش انلام :اولاق مُمأ ةلأسملا ئعمو «نونج وأ ةدر وأ سرخ وأ يمعو قسفب اهتيلهأ نع هحورح وأ

 .طرش ليمحتلا نأل ؛مهتداهش لبقت مل ةثداحلا هذي مكاحلا دنع اودهشو :عورفلا ءاج مث ءاوباغ وأ اوتامو ةثداحلا

 ٠54/۴ يالا رمر] فوركس فارع ورقلا امف لإ فم ااف رفع مب امو هلو
 ‹تققح دق ةبسنلاب ةفرعملا ىلع ةداهشلا نأل :نيدهاش تاه (ييع) .الثم سيق تنب ةمطاف ىلع يأ :ةنالف ىلع

 ةداهشلا اولمحت اذإ اذه ريظنو ءةبسنلا كلتب اهضيرعت نم دبالف ءاهريغ اهلعلف «ةرضاحلا ىلع قحلا يعدي يعدملاو

 «هيلع ىعدملا دي يف دودحملا نأ ىلع نادهشي نيرخآ نم دبال «دودحلا ركذب ءارشلا ىلع اودهشو دودحم عيبب
 (حتف ؛ئيع) .هدي يف ام دودح ةداهشلا يف ةروكذملا دودحلا نأ هيلع ىعدملا ركنأ اذإ كلذكو

 رخآلا ىضاقلا ىلإ ياشلا يت 51 أ 5 ا يضاقلا باتك (ٰييع) .ةروكذملا ةينالفلا نالف تنب :ةنالف

 0 دنع ةأرما يعدملا ا «ةينالفلا 8 تنب ةنالف ىلع يعدملل لاملا نم اذكب يدنع ادهش انالفو انالف

 نيرخآ نيدهاش نم دبالف «باتكلا يف ةروكذملا ةبسنلا كلتب ةبوسنملا ىه نوكت نأ ةأرملا تركنأو :هيلإ بوتكملا

 نإ :ليق نإف ١[ ةو؟ ةقئاقحلا زمر] .ىلوألا ةلأسملا ق اسك .ةبستلا, قللت ةيوسنملا ىه ةأرملا هذه نأ نادهشي

 مومعل يضاقلا نإ :انلق «ةيالولل نيدهاشلا نم ةداهشلا لقنل دبالو ةقيقحلا يف لوصألا ةداهش لقن يضاقلا باتك

 = «دقعلا يفرط يلوك نيصخشلا ماقم صخش ليزنت يف ريثأت ةيالوللو نيل ماقم مئاق هتلادع لامكو هتيالو



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4۷1 ةداهشلا باتک

 57 هدو دوو یک هلأ ءاهذخف ىلإ اهابسني نح زج مل «ةيميمتلا :امهيف الاق ولو
 ناللضألا نادهاشلا يأ ةداهشلا هذه نالصألا نادهاشلا

 نادهشي نيرخآ نيدهاشب نايتإلا يعدملا فلكي ال 0 نكت مل ول هنأ :ةأرملا راكنإب ةلأسملا دييقت ىضتقمو -

 (يلش «حتف) .ريوزتلا لامتحال ؛ةرقم ولو فلكي هنأ نم "رحبلا" يف ام فالح وهو «ةرضاحلا ةبسنلا كلت
 ١[ هو ؟ :قئاقحلا زمرإ . يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لصفو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا لصف :نيلصفلا يف يأ :امهيف

 ءاسنلا مهنيب نوكتف ,ءنوصحي ال موق ميمت نب نأل :زجت مل (ئيع) .ةيميمتلا نالف تنب ةنالف يأ :ةيميمتلا

 راشأ امك «ذحخفلا ىلإ ةبسنلاب ملعلا لصحي لب «هيلإ ةبسنلاب ملعلا لصحي الف «نهئابآ يماسأو نهيماسأ تادحتملا

 (ةيانع) ."اهذخف ىلإ اهابسني يح" :هلوقب هيلإ
 وهو «فيرعتلا نم دبال ذإ ؛اهدح وأ يأ [(ئيع ءط) .ىلعألا دحلا يأ ةصاخلا ةليبقلا وه] :اهذخف ىلإ اهابسدي

 ةصاخ األ ؛ذخفلا ىلإ ةبسنلا فالخب ءمهددع ىصخي ال ذإ ؛ةماع ميت ب ىلإ ةبسنلاو «ةماعلا ةبسنلاب لصخي ال

 :ذخفلاو .بألا بأ وهو «ندألا دجلا ركذ ماقم ماقف «ىلعألا دحلا مسا هنأل ؛دحلا ركذ ماقم موقي هركذ نإ يح

 مث ةليبقلا مث «حتفلاب علا :تيعملا لاوأ نب ؛نطبلا نود :ليقو «ةليبقلا نود قيفختلا نوكسلابو. رسكلاب

 بعشلاف نيج سوي سويس بايو ءلكلا نم صحأ ناكف «ذحخفلا مث نطبلا مث ةرامعلا مث ةليصفلا

 .ذاخفألا عمجم نطبلاو «نوطبلا عمجم ةرامعلاو «رئامعلا عمجم ةليصفلاو «لئاصفلا عمج ةليبقلاو «لئابقلا عمجم

 لوصح بسنلا نم دوصقملاو ءذخف مشاهو «نطب يصقو «ةرامع شيرقو «ةليبق ةنانكو «بعش ةميزخ :الثم
 ئشورتسألا طرشو «لبقي «دحلا ركذي ملو .هتعانص وأ «هذخفو هيبأ مساو همسا ركذ ولف «بوسنملاب ملعلا

 فو «رضاحلا ىلإ ةراشإلاب فيرعتلا نأ :لصاحلاو «فالتخا دنلا و طارتشا فو ءءايشأ ةثالث ركذ فيرعتلل

 امنإ ريتعملاف داو بألا ركذ ىلإ ةجا الو (يفكي «ةفينح أك اروم درجا مسالاب ور ناك نإ بئاغلا

 (حتف «ييع) .كارتشالا عافتراو ةفرعملا لوصح وه
 تدر وأ «تأطخأ وأ سات وأ تطلغ :لاق اذإ امأو ااش 2 وأ ا وش تأ رقأ يأ 12 رقأ ولو

 ءءاوس روزلا ةداهش يف ةمذلا لهأو ءاسنلاو لاجرلاو ءرزعي ال هنإف «ةداهشلاو ىوعدلا نيب ةفلاخمل وأ ةمهتل هتداهش

 لفل نمرداملا كيش مشع طيضو «لاعفألا نم نيشلا نوكسو ءابلا مضي مهضعب طبض " عي :ةلوقأو

 :ةفينح وبأ لاقف «ريزعتلا يف اوفلتخاو ؛لصتي مل وأ هتداهشب ءاضقلا لصتا ءاعامجإ رزعي روزلا دهاش نأ ملعاو
 يقوس ريغ ناك نإ هموق | ا ا یا ی ی ا و وول ايبا

 روز دعاش اذه اندعو انإ لورق اار 1 اشا نوكي نأ نم رم معأ (ةناوغ عم اوناك ام عمجأ يف رصعلا دعب

 نيعيرأ رورلا فها تيوب ا وع نأ ؛يعفاشلا لوق وهو نو ریپ ب «هنم سانلا اورذحو ا

 ف ةباحصلا محاز نکل ايعبات ناك نإو وهو ؛هبرضي الو «ءهرهشي ناك احيرش نأ :هلو «ههجو دوسو طوس

 = «هلمعي ام مهيلع يفخي ناك ام ةرفاوتم ةباحصلاو قف يلعو د رمع نمز يف لدعلاب افورعم ايضاق ناك و «ىوتفلا



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب ا ةداهشلا باتك

 رزعي الو رهشي ءاروز دهش هنا
 او :ترضلاب هتلحم يف وأ قوسلا يف دهاشلا

 درو امو يكب يفتكيف ؛ ريهشتلاب لصخي راج زنالا نألو ,عامجإلا لحم لحو امهنع ةمعورللك ناكف ي كنت اوتكسو =

 2 ' | 3 | E | ه ياها 7 ل يلح 1
 .فذقلا يف دبعلا دح وهو «نيعبرأ ىلإ ريزعتلا غيلبت ةلالدب ةسايسلا ىلع لومحم د رمع نع

 «ةمادنلاو ةبوتلا ليبس ىلع عحري نأ :اهدحأ :هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه :بتاكلا دمحم وبأ مكاحلا مامإلا لاقو

 ,عامجإلاب ن فلاب ررعي ةناف ¿ناک اف 9 رضم وهو «ةب وتلا ريغ نم عججري كا :يناثلاو ,عامجإلاب رزعي ذي هناف

 هنإف :كايضعلا نم ةريغب وأ روزلا ةداهش نع بوتي ا ملعي ال ناي ناک اسسا يأب هع وحج ر ملعي ا نأ :تيلاقلا و

 اقساف ناك اذإ :اولاق ؟بات اذإ كلذ دعب هتداهش لبقت لهو «مامإلا لوق ىلع ىوتفلاو ءروكذملا فالتحالا ىلع

 .قسفلا لاوزل ؛لبقتف «هحالص رهظ بات اذإف «هقسف ةلطابلا ةداهشلا ىلع هلمح يذلا نأل ؛لبقت

 :حيحصلاو «سبحلا ةدم يف اذكو «ةنسب مهضعبو «رهشأ ةتسب مهضعب هردقف «ةبوتلا ةدم رادقم يف اوفلتحاو
 نآلو ةتلادع ىلع دمي الا هنأل ؛اذبآ همداهس لبقت ال اروهسف وأ الدغ تاك كإو ‹يضاقلا يأر ىلإ ضوفم هنأ

 هبو «لبقت هتداهش نأ :فسوي يأ نعو «ءاوس اهدعبو ةبوتلا لبق لاحلا ناكف «مولعم ريغ كلذ ىلع هل لماحلا

 نأ :"نغملا" يف ركذ نكل «ةنيبلاب كلذ ةفرغم نايب ىلإ قيرط ال هنأل ؛رارقإلا يف ةلأسملا عضو امنإ :ليق ؛ئفي

 اع لققلا وأ :عفوملابا دوهشملا ءيجيف «هلتقب وأ لجر توم دهشي امك رارقإلا نودن ملعت دق روزلا ةداهش

 كلذب رارقإلاب ريزعتلا صتخي نأ يغبني ال نكل بذكلاب رارقإلا نودب نوكت دق روزلا ةداهش نأ اذه نم ملعف
 (ةيانع «حتف (ئييع) .اذمعتم



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4V۳ ةداهشلا باتك

 ةداهشلا نع عوجرلا باب
 ع ا

 هدعبو «ضقي م «همكح لبق اعجر نإف «ضاق دنع الإ اهنع عوجرلا حصي ال
 امهداهشب يضاقلا مكح امهتداهش نع نادهاشلا ةداهشلا

 نإ ME eRe a هدام عاصم ع at ê هاما mA هيلع دوهشملل هافلتأ ام انمضو «ضقني مم
 هيلع ىعدملا وهو 000 لاملا نم لوألا مكحلا

 لوق وهو :نكر هل مث «هتبثأ ام يفن :احالطصاو «باهذلا ضيقن :ةغللا يف عوجرلا :ةداهشلا نع عوجرلا باب

 هلو ءاعوجر نوكي ال اهراكنإو «ٍتداهش يف تبذك وأ هب تدهش امع تعحر :هلثمو ءروزب تدهش :دهاشلا

 مدعو «هعوحجر ىلع ةنيبلا عوجر مدع هتدئافو «هريغ دنع عوجرلا حصي الف «يضاقلا دنع نوكي نأ وهو :طرش
 ةداهش ريغ يف ريزعتلا بوجو وهو :مكحو «روزلا ةداهش نع ةبوتلا ةدارإ وهو :ببس هلو «ركنأ اذإ هفالحتسا
 دعب ريزعتلا عم نامضلا بوجوو ؛هدعب وأ ءاضقلا لبق ناك ءاوس «مهنم فذقلل ؛دحلا بجيف اهيف امأ ءانزلا

 رمأ وهو «ةرشابملا ةلزنم ببسلل ًاليزنت ءاه سفنلا وأ لاملا فالتإ نامضلا ببسو «طقف ريزعتلا هلبقو ءءاضقلا
 اهنع عوحرلا نأل ؛روزلا ةداهش نع هرخأو «ةريبكلا باقع نع اصالخ هيف نأل ؛ةنايد هيفا بوغرم عورشم
 (ةيانع «حتف) ."عوجرلا باب" ناكم "عوجرلا باتك" :خسنلا ضعب يفو .اهدوجو قبس يضتقي

 دنع اعجر امهنأب ةئيب امهتداهشب هيلع يضقملا ماقأ ولف «حصي ال هريغ دنع عوجرلا ناك اذإف يأ :لإ حصي ال

 احر اما ارقأ اذإ ام فالخج ةالطاب اعوخر ىعدا ةنأل ؛نافلحي الو ههتنيب لبقت ال امهنيع بلط وأ ينال

 ؛لاحلا يف امهنم ًاعوجر لعجي هب امهرارقإ نأل ؛لطاب عوجرب ارقأ نإو ءامهرارقإ حصي ثيح يضاقلا ريغ
 ىعدا هنأل ؛هتنيب لبقي ثيح قحلاب ىضق ناك يذلا ريغ رخآ ضاق دنع اعحر امهأ ةنيبلا ماقأ اذإ ام فالخجو

 عدي مل ول هنأل ؛نامضلاب امهيلع ىضق يضاقلا نأب دييقتلا نم دب الو [ ت1 A aa اهوعز

 (حتف) .ةنيبلا هنم عمست ال نامضلاو عوحرلاب ءاضقلا هيلع ىعدملا
 (يبع) .ح حصي مل هريغ دنع عوجرلا ناك نإف .ناك مكاح يأ مكاحلا سلجمي صتخيف ةداهشلل خسف هنأل :ضاق

 ائيش افلتي م تدل يونيو ري هاما فول ةوربزمأ الاب :ضقي م

 مكح دعب نادهاشلا عجر ول يأ «مولعملا وأ لوهجملل ءانبلاب :ضقني مل ١١١/١] :قئاقحلا زمرإ .دحأ ىلع

 دهاشلا روهظ فالخب ءءاضقلاب هحجرتل ؛لوألا همكح - ىضاقلا ضقني م وأ مکاحلا مکح .ضتقني م «يضاقلا

 نأ رم ا ةدوهشلا نيعضي الو ءاساسقا ول ةيدنلا مزلقو «ذحأ ام دريو «لطبي ءاضقلا نإف تقذخ ى ادودخمت وأ ادبغ

 (حتف) .هل يضقملا ىلع مرغلاف أطحأ اذإ مكاحلا

 دوجو عم بيبستلل ةربع ال هنأل ؛دوهشلا ىلع نامض ال :.ك يعفاشلل لوق يف الإ عامجإلاب اذهو :خ! انمضو

 «هديلقت نع سانلا فرض هباجيإ يقو ؛ءاضقلا ىلإ أجلم هنأل ؛هيلع هباجيإ نك الو يضاقلا وه رشابملا :انلق «ةرشابملا

 = ؛ىضم دق مكحلا نأل ؛يعدملا ىلع الو ؛مهنع ررضلل اعفد «هيلع نامضلا بجي الف «سانلا ةفاك ىلع ررضو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4/4 ةداهشلا باعك

 نأ. ةريعار ا دول ای عجر إف ایش وأ 5 ۳ يعدملا ضب اذا

ql 

 ندع AT RS E a ER Î 8 هم نبطي م داو عحرو ةثإلث دهش ناف «عحر نمل ال يقب

 بوحول ؛ًأجلم ناك اغنإو ءقيرطلا ةعراق ىلع ربلا رفح امك «هيلإ مكحلا فاضيف «ببسلا بحاص نيعتف =

 بجوي يعفاشلا نأ بجعلا نمو «ررعيو لزعلا قحتسيو مثأي عنتنا ول ىح ةامهتلادع روهظ دعب هيلع ءاضقلا
 تبثي وهو لاملا بحوي الو «مظعأ مدلا رمأو ةهبشلاب طقسي وهو «يلولا لتق ام دعب اوعجر اذإ «مهيلع صاصقلا
 هيلع اوبجوت ملو «عحر اذإ دهاشلا ىلع لاملا متبجوأ ایا معلأ تلق ناخ ١/8 ١5[ ناق رير] سلا

 ءروصق هيف ببسلاو «ةيانحلا ةياهنب الإ بحب الف ةبوقعلا ةياف صاصقلا :تلق ءةيانجلا ءازج امهنم لك و «صاصقلا

 نامض نود ةهبشلاب طقسي صاصقلاو «ةهبش هيف تناكف «ةرشابملا رابتعا رذعت اذإ الإ ةرشابملا عم ربتعي ال اذهو

 اذهلو «هيف ةرشابملا ذوجول ؛بيبستلا نم ىوقأ أطخلاو «بجي لاملاو أطخلا ف بجي ال صاصقلا نأ ىرث الأ «لاملا

 (يعليز ‹حتف) .صاصقلا هب طقسي نأ ىلوألاف «ثرإلا نامرح بحوي مل

 نإو هلبق فالتإلا مدعل ؛لاملا يعدملا ضبق اذإ هيلع ىعدملل هافلتأ ام نادهاشلا نمضي امنإ يأ :خإ ضبق اذإ

 ءارخأ ةفيتح نأ لوق یو «يقوقفلا هيلخو 8-3 دييقت الي نامضلا ا عمججا بحاضو ؛مكحلا دعب ناك

 ؛ال مآ يعدملا اهضبق اهتميق انهض ءاعجر مث نيعب ادهش :لاقف «نيعلاو نيدلا نيب ا

 ةاو قلاب لاو الل مي دوسكملا قالك نإ لثملاب ردقم فالتإلا نامضو «فالتإ نامض عر ناش نآل

 يف بجيف اتد هلع ابج وأ مهنأل ؛انمض ضبقلا دعب نإو «نانمضي ال ضبقلا لبق اعجرف 5 ةب ةداوهشملا ناك

 لبق هنمضي راقعلا يف كلذك و ؛ةلداعملل ا هب فوؤقملا نهيفلا دعب الإ اوت نوتسف الو كلذ لثم اهتمد

 هيف هققحت مدعل ؛فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع بصغلا فالخب ءروز ةذاهشب فالتإلاب نمضي راقعلا نأل ؛ضبقلا

 (حتف ءئيع) .مالكلاب فالتإ هنأل ؛هيف ققحتي فالتإلا اذهو

 ؛عوحرلا باب يق لصألا وه اذه :خلإ ةربعلاو (ئيع) .نامضلا بوحوي يدعتلا هجو ىلع ببستلا نأل :انيع وأ

 دحأ عحر نإف «مهنع ةياور يف الإ ءاضيأ عحر نمل ةربعلا :ةثالثلا دنعو .دوهشلا نم يقب نمل ةربعلا :اندنعف
 يف ةجحلا ىقبي ةداهشلا ىلع امهدحأ ءاقببف «ةححلا فصن موقي امهنم لك ةداهشب ذإ ؛فصنلا نمض نيدهاشلا

 ضعبب ءادتبا مكحلا تبثي ال نأ زوجيو «فصنلا وهو «ةجحلا هيف قبت مل ام نامض عجارلا ىلع بجيف «فضنلا

 فصنلا نامض بجي :ةثالثلا دنعو «هضعب ِءاَقبب ادام ىقبيو «باصنلا ضعب ىلع دقعني ال لوحلا ءادتباك «ةلعلا

 (حتف «ييع) .مهلصأ ىلع عجارلا ىلع
 :ةنالثلا دنعو ءاندنع اعيش عحارلا يأ [(يع) ,قجللا لك هتداهشب ىقبيانف يقب هنأل ؛ائيش عجارلا قا ] :نمضي م

 تسلا اف حجر يذلا عم ةثالثلا هذه نه يآ "رخآ عجر نإو" :هلوقو «مهلصأ ىلع لاملا ثلث عحارلا نمضي
 ا

 - ؛هعوجرب ايش نمضي مل اذهو «نييقابلا ىلإ ًافاضم ناك فلتلا نأل ؛لوألا عجارلا نمضي ال نأ يغبني :لاقي الو



 ةداهشلا نع عوج رلا باب 4V6 ةداهشلا باتك

 تنمض ةأرما تعج رف «ناتآرماو لحر دهش نإو «فصنلا انمض «رحأ خو ناو
 ةعجارلا يأ ةدحاو

 قا تعجب رف (ة وسل رشع و لحجر دهش إو «فصنلا اتنمض اتعجر كإو ,عبرلا
 ةوسنلا نم 558 لا هود ناتأ رملا يأ

r 5 . 0 2000 
 ةن ىعدملا لاملا عير يا

 س ل

 نادهاشلا يأ ةأرملا ىلع يأ لحرلا ىلع يأ

 املف «نيدهاشلا ءاقب وهو «عنامل هرثأ رهظي مل لوألا عوحر دنع هنأ الإ عومجملا ىلإ فاضم فلتلا :لوقن انأل =

 رخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيل ذإ ؛فصنلا نامرغيف «قحلا فصن هب موقي نم الإ قبي مل ذإ ؛هرثأ رهظ «رحآ عجر
 (حتف «ئييع) .نيثلثلا نانمضي :ةئالثلا دنعو ءاندنع اذهو

 لحجر ءاقبب عابرألا ةثالث ءاقبل :عبرلا (ييع) .قحلا فصن هئاقبب يقبف دحاو مهنم يقب هنأل :فصنلا انمض

 «فصنلا هب موقي هدحو لحرلا ذإإ :فصنلا اتنمض (ئيع) .عامجإلاب اذهو فصنلاب هدحو لجرلا ذإ ؛ةأرماو

 ءاثالثأ عبرلا امهيلعف «ةأرماو لحر عحرف «ناتأرماو نالجر دهش ول اذه ىلعو [(نيع) .عامجإلاب اضيأ اذهو

 (حتف) .رهاظلا وهو ءامهيلع ءيش الف ؛ناتأرما عحر كإو «فصنلا امهيلعف «نالحر عحر لإ و

 لحرلا وهو «قحلا لك هتداهشب ىقبي نم ىقب هنأل [(نيع «ط) .نامثلا تاعحارلا يأ نونلا ديدشتب] :نمضي مل

 عبر يأ "هعبر نمض ىئرخأ تعجر نإف" :هلوقو «ةرشع نم فصنلا ءازجأ ةينامث نمضي :ةثالثلا دنعو «ناتأرماو

 ةعست نمض :ةثالثلا دنعو «ةأرملاب عبرلاو لجرلاب فصنلا :قحلا عابرأ ةثالث ىقبي ةأرملاو لحرلا ءاقبب هنأل ؛هب ىعدملا

 (ييع «ط) .عستلا تاعجارلا يأ اضيأ نونلا ديدشتب :نمض ١57/7[ :قئاقحلا زمر] .فصنلا ءازجأ

 لحرلا ىلع :امشدنعو (ةفينح يا دنع ةوسنلا ىلع سادسأ ةسم ۾ «لج رلا لع سدسلا يأ :سادسألاب

 ناموقت نيتأرما لك نأ :ماماللو «دحاو لجر ماعم الا دقي ال نرتكا نإو نل ؛ فصنلا ةوسنلا ىلعو «فصنلا

 دادتعإإلا مدعو ءاسادسأ مهيلع نامضلا نوكيف اوعجر مث لاجر ةتس كلذب دهش اذإ امك راصف دحاو لحر ماقم

 دنع دحاو نبا ماقم ناموقي ثاريملا يف نهنم نينثا لك نأ ىرت الأ «لاحرلا عم عامتجالا دنع نمترثكب
 نهيلع ناك لحرلا لود رشعلا ةوسنلا عجر لإ و نارك لإو نيثلثلا ىلع نه دازي ام نهدارفنا دنع ۾ ىطالتخالا

 ؛ةأرملا نود امهيلع نامضلاف اوعحر مث ةأرماو نالحر دهش نإو «هدحو لحرلا عحر اذإ اذكو ءاقافتا فصنلا

 ١[ 57/7 :قئاقحلا زمر] .دهاشلا ضعب يه لب ةدهاشب تسيل ةدحاولا نأل

 امهفأل ؛حاكنلاب ديق ءانمضي م اعجرو لثملا رهم ردقب حاكنلاب ةأرملاو لحرلا ىلع ادهش ول يأ :اهلثم رهم ردقب

 ناك اليلق رهملا وهو الام اهيلع افلتأ امهأل ؛اهل هانمض ءاضقلا دعب اعجر مث هضعب وأ رهملا ضبقب اهيلع ادهش ول

 = ؛فالتإلا دنع ةموقتم ريغ عضبلا عفانم نأل ؛ناصقنلا نانمضي ال لثملا رهم نم لقأب ادهش ول اذكو ءاريثك وأ



 ةداهشلا نع عوجرلا باب ٤۷٦ ةداهشلا باتك

 قالطلا يقو ,عيبملا ةميق نم صقن ام الإ عيبلا يف انمضي ملو اش ب هيلع از إو
 عوجرلاب نادهاشلا يآ لثملا رهم ىلع ةدايزلا ىمشملا ر

 e a EÊ ES EGE E RARE ESE EE AG هك ءرهملا < فصن امن طولا ليق
 عوحرلاب نادهاشلا يأ

 دوهشملا نأ لصألا راصف «لحملا رطح ةنابإ ةرورضل ؛كلمتلاب موقتتو نمضت امنإو «ةلئامملا يعدتسي نيمضتلا ذإ =

 ناك نإف ءالام تاك نإو «يعفاشلل افالخ ءاندتغ ةوهشلا نمضي ال ءحاكتلاو صاصقلاك الام نكيرمل اذإ هب

 اهولخل ؛ةدايزلا نمضيو «ضوعلا ردقب نمضي ال هلدعي ال ضوعب نإو «مهيلع نامض الف هلدعي ضوعب فالنإلا
 نأل ؛وه وأ ةيعدملا يه تناك ءاوس «فالتإ الك هلباقي ضوعب فالتإلا نأل ؛"انمضي مل" :هلوقو ءضوعلا نع

 (حتف «ييع) .لثملا رهمل قحتسم لصألا يف حاكنلا

 ؛جوزلل لثملا رهم ىلع ةدايزلا انمض اهلثم رهم ىلع رهملا ادازو لثملا رهم ردقب حاكنلاو ادهش ول يأ :داز نإو

 نانمضي :يكلاملا بهشأ دنعو «ةيعدملا يه تناك اذإ اذهو ؛ضوع ريغ نم امهداهشب جوزلا ىلع اهافلتأ امفأل

 ردق ىمسملا ناك ءاوس اقلطم نامض ال ءاعجر مث لثملا رهم ىلع دئازلاب حاكنب ادهش يأ هسكع يقو «ةدايزلا

 ٠١۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .لقأ وأ هنم رثكأ وأ لثملا رهم

 .هل انمضي م «ةداهشلا نع اعجر مث «رثكأ وأ هتميق لثع. ءيش عيبب عئابلا ىلع ادهش ول يأ :انمضي ملو
 ادهش ناب ايرعشم ىعدملا ناك اذإ اذهو ؛ضوع الب هيلع ةافلتأ املأ ؛ضقن ام نانمضي يأ :لإ صقن ام الإ

 عيبلا ناك ءاوس «ضوع ريغب فالتإ هنأل ؛ةئاملا انمض ءاعجر مث «نيتئام يواسي وهو «ةئامت هدبع عيبب عئابلا ىلع

 فلأب عيبلاب هيلع ادهش نإف «نمشلا دقنب ادهشي مل و ءطققف عيبلاب ادهش اذإ اذهو ءتاب ناك وأ عئابلل طرشلا رايخب
 انمض «نيتداهشلا نع اعجر مث ؛هب ىضقف «نمثلا ضبقب عيبلاب ءاضقلا دعب هيلع ادهش مث «يضاقلا هب ىضقف ءالثم
 .كلذ عم اضيأ ةدايزلا نانمضي «عيبملا ةميق نم لقأ ناك نإو ءنمنلا

 .طقف ةميقلا امهيلع بحت ءامقداهش نع اعجر مث «هب ىضقف ةدحاو ةلمج نمثلا ضبقو عيبلاب هيلع ادهش نإو
 انمضي مل لقأ وأ ةميقلا لثمب ناك نإف ءاعجر مث «هب ىضقف ءارشلاب هيلع ادهش ولف ءارشلا كلذ سكعو

 (عتش ؛ئيع) .يرعشملل اهيلعاداز ام انمض:هعميق: نم رثكأب ناك نإو اعيد .نترتشملل
 (ييع) .ضوع الب هيلع افلتأ رادقملا كلذ نأل ؛ناصقنلا انمض ةميقلا نم لقأب ةداهشلا تناك نأب :عيبملا ةميف

 ؛رهملا فصن جوزلل انمض ءامداهش نع اعجر مث ءا لوحدلا لبق هتأرما قلط ًانالف نأ ادهش ول يأ : رهملا فصن

 ادكأ نادهاشلاو «هب رهملا طقسيف اهنم كلذ دجوي نأ لمتحيف «تباث جوزلا نبا اهليبقتو ةأرملا دادترا لامتحا نأل

 يف صخش هحبدف ا ذحخأ اذإ مرا نأ قرت هلأ روك ذملا لامتحالاب طوقسلا فرش ىلع ناك ام جوزلا ىلع

 مرحلا نأ لامتحال ؛طوقسلا فرش ىلع ناك ام دكأ هنأل ؛حباذلا ىلع هب عجريو «مرحلا ىلع ءازجلا بجي هنإف «هدي

 - ةأرملا ىلإ عضبلا وهو «هيلع دوقعملا دوعل ؛خسفلا نعم ف لوحدلا لبق ةقرفلا نألو «ءازجلا هنع طقسيو ديصلا يلخي



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4۷۷ ةداهشلا باتك

 ا ةيّدلا انمض صاصقلا يفو «ةميقلا انمض قتعلا يفو ءءطولا دعب ول انمضي ملو

 ىلع رهملا فصن بوجو ناكف «نكي مل نأك دقعلا لعج هنأل ؛رهملا عيمج طوقس بجوي خسفلاو «ناك امك -

 ؛"ءطولا دعب انمضي ملو" :هلوقو عوجرلاب فصنلا نامض بجيف ءامقداهش ببسب ةعتملا قيرطب ءادتبا جورزلا
 (ةيانع «حتف «ئيع) .لثملا رهم جوزلل نانمضي :يعفاشلا لاقو ءامقداهشب ال لوحدلاب دكات رهملا نآل

 دكأت رهملا نأل ؛انمضي مل ةداهشلا نع اعجر مث ءطولا دعب اهقلط هنأ نادهاشلا دهش يأ :ءطولا دعب ول

 (ييع) .اعجر مث هدبع قتعأ هنأ لجر ىلع ادهش ول يأ :قتعلا يلو (ييع) .اممتداهشب ال لوحدلاب
 ةميقلا انمض ءاعجر مث هدبع قتعأ هنأ لحر ىلع ادهش ول يأ [قتعلاب مكاحلا مكح اذإ هديسل] :ةميقلا انمض
 امهيلإ لوحتي ال قتعلا نأل ؛قتعلاب هيلع ادهش يذلل ءالولاو «ضوع ريغ نم دبعلا ةيلام هيلع افلتأ امهنأل ؛ىلوملل
 نابض فالج كلملا فالتإ نامض ةنأل ؟نيرسعم وأ نيرسوم نادهاشلا نوكي نأ نيب قرف الو ءنامضلا اذه

 ىوتفلا نأ رم. دقو هصقت ام الض ريبدتلا قو :ةيحاض كلما داسقا ةف مز نإو 7 الإ افلتي مل هنأل ؛قاتعإلا

 .هتميق ةيقب امهمزلو «ثلثلا نم قتع ىلوملا تام ولو ءانق ناك ول هتميق فصن اربدم هتميق نأ

 الوم ءالولاو ءلضفلاب نادهاشلا قدصتو ءامهيلإ هيلع ام يدؤي يح قتعي الو ءاهلك هتميق نانمضي ةباتكلا ينو

 هل ناك بتاكملا عبتو دوهشلا نيمضت مدع ىلوملا راتخا نإو «دوهشلا ىلع هتميق ىلوملا درو «هالومل داع زجع ولو

 ىلوملا تام نإف ءامهنيب ام نانمضيف ءاهعيب زاج ول دلو مأ ماقم ةنق موقت نأب اهتميق نانمضي داليتسالا فو «كلذ

 (حتف «ٰييع) .ةثرولل اهتميق ةيقب انمضو تقتع

 انمض ءامهتداهش نع اعجر مث ءلتاقلا لتقف .هب يضقف ادمع انالف لتق هنأ لحجر ىلع ادهش ول يأ :ةيدلا انمض

 يدلو اناك نأب ثاريملا نامرحي الو ءامهيلع ةرافك الو نينس ثالث يف امهام يف نوكت ةيدلا هذهو ءاندنع ةيدلا

 يأ "اصتقي ملو" :هلوقو .لامه سيل صاصقلا نأل ؛انمضي مل وفعلاب ادهش ولو «هناثري امإف «هيلع دوهشملا
 .هركملاك راصف «هلتقل اببست امهأل ؛ناصتقي :يعفاشلا لاقو «نادهاشلا

 لحو «صفقلا باب حتفو «قراسلا ةلالدك «ببسلا ىلإ ةبسنلا عطقي مكاحلاو يلولا نم يرايتحالا لعفلا نأ :انلو

 هلاوحأ اپ «هركملا فالخب ياحلإلا مذعل ؛امكح الو ءةرشابملا مدعل ؛ةقيقح لتقلا هنم دحوي ملف ءدبعلا ديق

 اج وأ امهعم يلولا عجر نإو «ةهبشلا عم بحي لاملا نأل ؛ةيدلا نود اه طقسي صاصقلاو «ةهبش نوكي نأ
 امهيأو «نيدهاشلا نمض ءاش نإو «ةيدلا عجارلا يلولا نمض ءاش نإ رايخلاب بلاطلا يلولاف ادع هلتقب دوهشملا

 نأ امهلف نيدهاشلا نمض نإو «عحارلا يلولا نّمض نإ امهدنع اذكو «ةفينح يبأ دنع هبحاص ىلع عحري ال نمض

 اونمض دوهشلا نأ :ماماللو ءامي امهقحل ام هيلع ناعجريف «ةداهشلا يف هل نالماع امهنأل ؛يلولا ىلع اعجري

 حري الف «فالتإلاب نمض هنإف «يلولاك هريغ ىلع هببسب نمض اع عجري ال فلتملاو ءامكح هيلع دوهشملا مهفالتإل

 (حتف ؛ئييع) .أطخلا يف هيلع امهعوحر ىلع اوقفتاو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4۷۸ ةداهشلا بابك

 رفلا دهشن ملاب | لصألا دوهش ال ارس عرقا دوه عجو ناو هاتفي مو
 < :مش وقب يأ

 9 م «عورفلاو لوصألا عجر ولو < طلعو مهاندهشأ وأ ءانتداهش ىلع
 رفلا اندهشأ :مهلوقب وأ

 ع عوحرلاب يكزملا نمضو ءاوطلغ وأ لوصألا بذك عورفلا لوق ىلإ تفي الو طقف
 هخداهش يف يوصالا لصألا دوهش دنع لوصالا نود

 لصألا دوهش ال" :هلوقو ءءاضقلا سلجم يف مهنم اهرودصل ؛مهداهش ىلإ فاضم فلتلا نأل :خإ عجر نإو

 لطيي الف «بذكلاو قدصلل لمتحم ربخ وهو ءداهشإلا وهو الصأ ببسلا اوركنأ مهنأل ؛"عورفلا دهشن ملب
 دوهش نمضي :دمحم لاقو ءطرش وهو «ليمحتلا مهراكنإل ؛ءاضقلا لبق كلذ اولاق اذإ ام فالخب هب ءاضقلا

 راصف ءءاضقلا سلجم ىلإ مقداهش لقن يف لوصألا ماقم اوماق عورفلا نأل ؛انطلغو مهاندهشأ :مهوقب لصألا

 ريغ يف ةداهش لوصألا نم دوجوملا نإ :ناخيشلاو دمحأ لاق ءهب اوعحر مث ءاودهتشكق مهسفنأب اورضح مهأك

 لقن يف مهبانم نوبئان عورفلا نإ :لوقن الو «فالتإلا ببس نوكت ال هسلجم ريغ يف ةداهشلاو ‹يضاقلا سلجم

 ىعدملا مهاعد اذإ ءادألا مهيلع ناك ةداهشلا ءادأ نع مهوعنم ول داهشإلا دعب مهإف ءءاضقلا سلجم ىلإ مقداهش

 ىلع ئبم فالخلاف ءاولمحت ام ىلع نودهشي مهنكلو «عنملا دعب كلذ ناك امل لوضألا نع نيبلان اوناك ولو ؛هيلع

 (حتف «نييع) .كلامو يعفاشلا لاق هبو «ليمحت :امهدنعو «دمحم دنع ليكو تو ةبانإ ةداهشلا ىلع داهشإلا نأ

 (ئيع) .ءاضقلا دعب مهمالك ىلإ تفتلي الو «ع ورفلا ةداهشب عقاو ءاضقلا نأل ؛انطلغ انأ لاحلاو يأ :انطلغو

 ع ورفلا نم يهو «يضاقلا سلجم ف ةدوج وم ا ةداهشلاب لصح فاالتاإلا نأل ؛لوصألا لود يأ :عورفلا نمص

 امهو ءاعمتحا اذإ ببستملاو رشابملا نأ فرع دقو «هحو نم فلتلل نوببسم لوضألاو جو لك نم ةرشابم

 نمض ءاش لإ رايخلاب هيلع دوهشملا :دمحم كنغعو «:نيخيشلا كلغ اذهو ءعرشابملا ىلع نامضلا ناك «نايدعتم

 ةداهشبو «مهداهش نياع يضاقلا لإ ثيح نم ع ورفلا هداهشب عفو ءاضقلا نأل ؟ع ورفلا نمض عاش إو لوصألا

 رختيف درفنلاك قيرف لك لعجي لب نيمضتلا يف امهنيب عمجي الو «مهنع نوبئان عورفلا نإ ثيح نم لوصألا
 (حتف «ييع) ,مهلك نمضي :نوهحأ نو «نامضلا مهب صتخاف ع ورفلا هداهشب عقو ءاضقلا نأ :امش و

 مهأل ؛ةمارغ مهمزلي الو ؛مهوقب ضقتني ال مكحلا نم ىضم ام نأ ؛مقداهشب مكحلا دعب يأ كا تفتلي الو

 بدك :ع ورفلا لاق ءاوس ءاقلطم مهوق لبقي ال هنأ دارملاو ءاوبذك ماب مهريغ ىلع اودهش امنإو ءاوعجري مل

 م نريحسم الم 3 قئيع) .مهداهش ٤ اوطلغ :اولاق و 2 «لوصألا

 دوهشك راصف اريح دوهشلا لغ نا هنأ ؛نمضي ال :امهدنعو «ةفينح يأ دنع ةيك زتلا نع ع وحرلاب :نمصو

 تاالخب «ةلعلا ةلع نعم يف راصف «ةيك رتلاب الإ اب لمعي ال يضاقلا ذإ ؛ةداهشلل لامعإ هتيكزت نأ :هلو ءناصحإلا

 ,مهانيك ز كلذ عمو «ديبع مُهَأ انملع وأ اندمعت :اولاق اذإ اميف فالخلاو ءضحم طرش هنأل ؛ناصحإلا دوهش

 (حتف «ئييع) .اعامجإ نامض الف ءاهيف تأطخأ :يكرزملا لاق اذإ امأو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4۷۹ ةداهشلا باتک

 .طرشلاو ناصحإلا دوهش ال انزلاو نيميلا دوهشو

 فل هيف طرشلاو ناصحإلا دوهش ال [(ندعم) .ةداهشلا نع عوحرلاب انزلا دوهش نمض يأ | :خلإ نيميلا دوهشو
 مث «لوحدلا لبق طرشب قالطلا قيلعت وأ طرشب قتعلا قيلعتب ادهش امهفأ :طرشلاو نيميلا ةروصف «بترم ريغ رشنو
 عيمج عحر مث «كلذب مكحف «قلعملا لزن دقو .ءدجو قالطلا وأ قتعلا هيلع قلع يذلا طرشلا نأب نارخآ دهش

 نحل كاشي اغإ قلتلاو «بيسلا وه ملا أل ؟ىيلعتلا دوهش ىلع يأ ةصاخ نيسلا ةوهش لع نامشلاف قوهشلا

 .نضحلا طرتقلا نود بسلا تبا

 امنإ فلتلا ذإ ؛ةلعلا دوهش نيميلا دوهش :انلق ءاعيمج نيقيرفلا ةداهشب لصح فلتلا نأل ؛نيقيرفلا ىلع :رفز لاقو

 ال ءهتلع ىلإ فلتلا فيضأ طرشلا دوجو دتعف «اعنام ناك طرشلاب قيلعتلاو «هوتبثأ نيذلا مهو قاتعإلاب لصح

 ءاوعجر مث ؛نصحم هنأ نارخآ دهشيو «انزلاب ةعبرأ دهشي نأ :ناصحإلا عم انزلا ةروصو «عناملا لاوز ىلإ
 لاقو «ةقيقح طرشب تسيلو ةمالع هنأل ؛ناصحإلا دوهش ىلع نامض الو «ةلع هنأل ؛انزلا دوهش ىلع نامضلاق

 .لاحب نونمضي ال مهنأ :حيحصلاو «خياشملا فلتخا «مهدحو طرشلا دوهش عجر نإو ءاضيأ هيلع بج :رقز
 هنأل ؛عاقيإلا يدهاش ىلع نامضلا ناك ءاوعجر مث عاقيإلاب نارخآ دهشو ضيوفتلاب نادهاش دهش اذإ اذكو

 ءيشلا دوحو هيلع فقوتي ام نييلوصألا دنع طرشلا نأ ملعا مث «ببس هنأل ؛ضيوفتلا يدهاش ىلع ال «ةلع

 :ةمالعلاو «ريثأت الب مكحلا ىلإ يضفملا وه ببسلاو مكحلا يف ةرثؤملا ةلعلاو ؛هيلإ ضفمب الو مكحلا يف رثومب سيلو

 (حتف «ييع) .هيلع افقوتم دوجولا سيلو مكحلا ىلع لد ام



 ةلاك ولا ماكحأ tA ةلاك ولا باتك

 ةلاك ولا باتک
 اهماكحأ نايب يف يآ

 KE AEE 5 Kg ]1 ] ]ذل ا فرصتلا يف هسفن ماقم ريغلا ةماقإ وهو «ليك وتلا حص
 مولعملا زئاجلا ةعيرشلا حالطصا يف ليك ونلا

 ضيوفت :ليكوتلاو «ىلاعت هللا ءامسأ يف ليكولا هنمو ظفحلا :ةغل «حتفلاو رسكلاب يهو] :ةلاكولا باتك
 نم امهنم الك نأ :ةلاكولاو ةداهشلا نيب ةبسانملا [(ندعم) .هيلإ ضوف ام مئاقلا :ليكولاو «ريغلا ىلإ فرصتلا

 عبطلا يدم ناسنإلا نأل ؛ةلاكولاب تاداهشلا بقعأو «تالماعملا يف ةناعإلا ليبس ىلع ريغلا ىلع ةيالولا باب

 ءاضيأ ضواعلا اهيف نركب دقو تعم ةلاك رتا ةنضاعتلا نم تاداهشلاو «ضواعتو دضاعت ىلإ هشاعم يف جاتحي

 .ظفحلا قع. يهو ءاهريخأت بسانف هدرفللا نم بك ملاك تراصف

 ىلاعت هئامسأ يف امك لعاف ننعم اليعف ليكو لا نوكيف ءطقف ظفحلا كلمي هنأ ىلا. كتلك و :لاق اذإ :اولاق اذحلو

 انرومأ انضوف يأ انلك وت هللا ىلع : لاقي لك وتلا هنفو ءضيوفتلاو دامتعالا ئعم ىلع لدي کا اا ايقو «هانعمم

 ادامتعا هيلإ ضوفيو رمألا ١ هيلا رکی لك وملا نأل ؛اليكو ليك ولا يم حمو «ريغلا ىلإ فارصتلا ضيوفت ليك وتل اف هيلا

 کس «ةيانع).رمألا هيلا لك وب هنأل ؛ ل وعفم نعم الايعف 8 هيلع

 هذه مكقروب ْمكَدَحَأ اونعباف# فهكلا باحصأ نع ةياكح ىلاعت لاق «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب يأ :ليكوتلا حص

 ليك وتلاو ةتيححضأ عا رشب مارح نب ب ميكح 35 لكوو عةلاك ولا قيرطب مهنم ثعبلا ناك و (5١:فهكلا) ةّنيِدَملا ىلإ

 «تافرصتلا عاونأ عيمج كلي هنإف ءزئاج وهف ءيش ن هم تعتص انه ۽ :لوقي نأ وحن :لوألاو ءرهاظ صاخلاف ءصاخو ماع

 «ةيلاملا تافرصتلا عيمج يف اليكو ريصي ءءيش لك يف كرمأ زئاح يليكو تنأ :لاق ول نح تاللماعملا صتخي هنكل

 هيلعو «قاتعإلاو تابا ىف ال تاض واعملا يف ليكو هنأ ةققح يأ نعو «فقولاو قالطلاو قاتعإلا يف اوفلتحاو

 [؟ «اكا# يالا سيبلا] ..ىوعقلا

 دارملاو «فرصتلا يف هل لحد الب ريغلا ىلإ مالكلا غيلبت هنإف «ةلاسرلا نع هب زرتحا :خإ ريغلا ةماقإ وهو

 ‹طقف ظفحلا وهو «ليكولا تافرصت ىدأ هب تبثي امولعم نكي مل اذإ فرصتلا نإ يح «مولعملا زئاح لا فرصتلاب

 ؛هنم فرصتلا ةيالو ديفتسي ليكولا نأل ؛"هكلمب ن هر هلوقو «فرصتلا رك 5 ذب و فا كلبك و :لاق اذإ امك

 :ليقو «نونجاو «لقعي ال ي يذلا لا ل197 عا «فرصضتلا ىلع هل ةيالو ه ال نمم هديفتسي نأ روصتي الف

 .ليكولا هكلمي ام الصاح ليكوتلا نوكي نأ طرشلاف ؛ةفينح يبأ لوق ىلع امأو ءامهوق ىلع اذه

 ليك وتو ؛ريرنحخلا ءارشب يمذلا ملسملا ليك وت هدنع زوجي نح طرشب سيلف «هيف فرصتلل اكلام لكوملا نوك امأف

 «ضراعب عنتما نإو فرصتلا لصأ نإ ارظن تف صقل اكلام نوحي نأ هب دارملا : ليف و «ديصلا عيبب لالحلا مرا

 دبعلاو روجحملا يبصلا نع زارتحا وه :ليقو «يهنلا ضراعب عنتمي امنإو «لصألا يف ملسملل زوجي رمخلا عيبو

 (حتف «قيع يعز .امهليكوت حسي ال كلذلو «هناكلع أل اعيش ايرعش ا ول امهإف «روجح ا



 ةلاكولا ماكحأ 4۸١ ةلاك ولا باتك

 هدقعي ام لكب اروجحم ادبع وأ ايبص ولو «دقعلا لقعي نمم ليكو لا ناك اذإ هكلمب نم
 ليكولا ناک ولو يأ

 (ئيع) .امهنيب ةضرتعم ةلمح لإ 2 ةماقإ E :هلوقو يع :هلوقب قلعتم 0 3 ا

 نذإلاب ادهش دق نو ع ااا lees E نا :a PE هلأ ايبص ولو

 مزلتف «ديسلاو يصلاب اررض امهيلإ قوقحلا عوجر يف نأل ؛امهيلإ عجرت الو ءامهلكو م ىلإ قوقحلا عجرت نكل

 رايخخ هل ءروجحم دبعوأ روجحم يص هنأ ملع مث «عئابلا لاحب ملعي مل اذإ يرتشملا نأ :فسوي يبأ نعو «لكوملا

 قدك راضلا امآ «ةيشا لوبقك ع عفانلاب ليك وتلا هنم حصيف «روجحم ريغ وهو لقعي يذلا ي بصلا امأو ءخسفلا

 ىلع فقوت الإو «ةراجتلا يف هل نذإ ناك نإ حص «عيبك ررضلاو عفنلا نيب ددرت امو «حصي الف ؛عربتو قالطو
 (حتف « سايلإ حرش) .هيلو ةزاجإ

 امو ليكو تلا زوجي ام امب نيبتي ةطباض هذهو «هدقعي نأ زاج ءيش لكب ليكوتلا حص يأ :هسفنب هدقعي ام لكب

 ةلقل ؛هلام 2 بق رضللا نع رجعي دف نابسنإلا ذإ ؛ةنم قفدطأ ةريغ نوكي دق هنأل ؛جايتحالا هانبم نإف زوجي ال

 اینا اضيق وأ افيو كاك نقلا ىلإ تفرتصتلا نضيوفت ىلإ جاتحيف «هلام ةرثك و هلاغشأ ةرثكو ةيادهلا

 هسفنب هدقعي نأ دارملا :تلق ةةيق لك ف امي لك وی نأ هل زوجي ال ثيح «ليك ولا ليك وت هيلع دري :تلق نإف

 هوڪو رمخلا عيبم يمذلا ملسملا ليك وت زاوج دز ۰: تلق كإف «تافرصتلا نه هريغ ةهج نم هدذافتسا ام ال هسفنل

 اميف فرضتلل اكلام لكوملا نوك اطرش امنأل ی ىلع یا دعست فحص را راہ

 بيجا دقو ءهب لكو اميف فرصتلل اكلام | لك وم لا اوك طرشي ثي ال هنأل ؛ةفيتح يبا لوق ىلع ال «هريغ هب لكو

 قيرطب كلذ نأل ؛هريغ هب لكوي نأ هل زوجي ال هسفنب هدقعي نأ هل رجم مل دقع لك :لاق ول دري امنإ كلذ ناب

 دري ۾ دقعلا لمشيل وأ ناكل "ةرشانب ام لكب' :' فئصملا لاق ولو ٠ء يش دري الف سكعلا قيرطب امأو «درطلا

 (ةيانع «حتف ٠ٰييع) .هيف دقع ال امم امهوحنو ضبقلاو ةموصخل اب هلك وامك

 باوجلا ۾ أ ةحييحسلا ی وعدلاب يأ ةموصخلاب نيك ع لا حصو يأ هيلع یعدم وأ ابعد ناك عااوسإ :ةموصخلابو

 هب نكي مل نإو «مصخلا ضري مل نإو ةموصخلاب ليكو تلا زوجي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذه [(ط «م) .حيرصلا

 ىلع قحتسفم باوحبا نأ :هلو «هريغ ىلإ ضوف ءاش كإو هسفنب هرشاب عاش ناق «هقح صلاخ ف فرصت هنأل ؛ ردع

 لاقو ءهاضر ريغبا زوجت الف ةموصخلا يف توافتت سانلاو «هريغ ىلإ قحا اذه لقن ليكوتلا فو هًائيع هناسلب مصخلا
 = مزال روع حيحص ةموصخلاب ليك وت هدنعف عموزللا قف فال اغإو «زاوجلا يف فالح ال : یا ےک



 ةلاكولا ماكحأ A ةلاك ولا باتك

 «همكح مزلي :امهدنعو «ىليل يبأ نبا لوق وهو «ليكولا ةموصخب باوجلاو ءروضحلا مصخلا مزلي ال ىح =

 ١737/7[ :قئاقحلا زمر] .امهوق حيحصلا "ةياهنلا" يقو «هسفنب هباوجو هاوعدو هراضحإ يف هقح طقسيو

 ٹک اضيرم لك وم ا نوكي نأ الإ مصخلا ءاضر ل شي :هريدشت .'مصخلا ءاض رب :هلوق نم 2اس ج نأ الإ

 هنم ليكو تلا نوكي ساتلا يديأ ىلع لمحلاو ةبادلا بوكر نكمأ ولو ءءاضقلا سلجم ىلإ يشملا ىلع ردقي ال

 : لبق عرفسلا ديري الو لاع هاب :لاف ولو ؛ةرفسلل اديرف ناوی وأ ةرشتسلا هدم ابئاغ نوحي وأ عءةاضر الب اهزال

 ةدع هيلع ناك نإف ءدحأ ىلع ىفخي ال رفاسي نم ةقيه نإف ؛هلاح ىلإ رظني لب هفلخي ال :ليقو ‹يضاقلا هفلحي

 رجب ملو «لاجرلا نم مراجحلا ريغ اهاري ال يلا يهو «ةردخم ةأرما ةلكوملا نوكت وأ ءال الإو ءليكو تلا همزلي ءرفسلا
 ضيحلا راذعألا نمو «عامجإلاب مصخلا ءاضر الب ليك وتلا زوجي راذعألا هذه يفف «مكاحخا سلجم روضحب اهداع

 .ريخأتلاب ىضري ال بلاطلا ناك اذإ اع ديقم وهو «دجسملا يف مكحلا ناك اذإ اهيلع ىعدملا نم

 يضاقلا ريغ نم ناك اذإ سبجحلا اشیا راذعألا نمو :؛ضيحلاك سافنلاو اقلط رذع وهف «ةبلاطلا ضيح امأو

 نم هنكمي ال ليكو تلا ءابإ يف تنعتلا مصخلا نم ملع اذإ يضاقلا نأ ىوتفلل اوراتخا نورخأتملاو «هيلإ اوعفارت يذلا

 لبقي ال ليك وتلا يف هبحاصل رارضإلا ىلإ دصقلا لك وملا نم ملع نإف «هاضر ريغب لك وملا نم ليك وتلا لبقيو ؛كلذ

 (حتف «ييع) .يسحرسلا ةمئألا سمشلا رايتخا وهو «هبحاص ءاضرب الإ ليكوتلا هنم

 اهئافيتساب ليكوتلا حصو يأ :اهئافيتساو (ندعم «ط) .اهميلست يأ قوقحلا ءافيإب ليكوتلا حصو يأ :اهئافيإب
 قوقحلا ضبقب ليكوتلا حص يأ اهؤافيتساو :هلوق نم ءانثتسا] :دوقو دح يف الإ (ئيع) .اهملست يأ قوقحلا

 نأل ؛"ليكوتلا حصو" :هلوق نم ال "اهئافيتساو" :هلوق نم ءانثتسا وه [(نيكسم «نيع) .صاصقو دح يف الإ
 رهاظلا وه انهع لودعلا هجوو «لك ولا باغ نإ امش ڙافيتسا زوج ال نکل «زئاج امقابثإب يآ اههئافيإب: ليكوتلا

 ةلاكو لاو «يناجلا سفن ميلستو «فذاقلا رهظ ميلست ءافيإلا نأ ءافيتسالاو ءافيإلا نم لك نم ءانثتسالا نوك نم

 نإ ءافيتسالا فو «هقالطإ ىلع ءافيإلا يف نكل ءامهنم لك نم ءانثتسالا نأ :"ةياقنلا حرش" يفو «هيف روصتي ال
 : زوقك تو الاشيفساب مآ وأ ارطاسس قاق اذإ امأ شا نع لكلا سماع

 اهضبق يأ اهئافيتساو اهتابثإو اهئادأ يأ اهئافيإب اذكو «ةموصخلاب قوقحلا عيمج يف ةزئاج ةلاكولا نأ :لصاحلاو
 امأو «باوحلا رضاح ايكذ هنوكل ؛ةموصتلا يف ًاليقع لكو ايلع نأ حص دق هنألف «ةموصخلاب امأ ءاهذجأو

 ةلاكولا نإف ءصاصقلاو دودحلا يف الإ «هب لكوي نأ زاجف «هسفنب اهرشابي نأ زاج هنألف ءاهئافيتساو اهئافيإب

 = ؛ريغلا ماقم موقي نم قوتسي الف «قافتالاب تاهبشلاب ئردنت دودحلا نأل زوجي ال لك وملا ةبيغ عم اهئافيتساب



 ةلاكولا ماكحأ AY ةلاكولا باتك

 حلصلاو ةراجإلاو عیبلاک ةيسقنئ ا ليك ولا هفيضب اقا قوفحلاو «لك ملا باغ نإ
 دّقعلا دنع

 O ا يل يلا مياس ًاروجحم نكي مل نإ ليكولاب”قلطتت رارقإ نع
 قر وأ رغصب هيلع لك وملا نود أديل اربخ

 عم ءاسنلا ةداهشو «ةداهشلا ىلع ةداهشلاو «يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يف امك ةهبش برض نم كلذ يف امل =

 ؛لكوملا رضح اذإ ام فالخب «هيلإ بودنم وفعلا نإف «تباث وفعلا لامتحا لكوملا ةبيغ ةروص ىف نأل ؛لاحرلا

 «ةبوقع هنأ :انلو «دبعلا قح هنأل ؛لكوملا ةبيغ لاح يق صاصقلا فوتسي :يعفاشلا لاقو «لامتحالا اذه ءافتنال

 ليك وتلا زوجيو «هيلإ بودنم وفعلا ذإ ؛رهاظلا وه لب «لكو ملا ةبيغ لاح يف ةتباث وفعلا ةهبشو «ةهبشلاب طقسف

 .اهءافيتسا لكومللف «قحلا تبثو تميقأ اذإف «ةنيبلا ةماقإب ةقرسلاو فذقلا دحو صاصقلا تابثإب

 تفاقم جه بارنطاب لک ھا فوت ذه ىلع ھما نوه دس ا ا زوق ل سو وا :لاقو

 :كسوي وبا لاقو زوج ةع مآ لاق میم ياو الجر صاصقلاو دحلا هيلع نم لك و اذإف ؛دحلا هيلع نم

 نأ ىفخي الو «هب رمألا مدع ةهبش هيف نأل ؛هيلع لبقي ال ليكولا رارقإ نأ ريغ ءبرطضم دمحم لوقو :زوجي ال

 (ةيانع «حتف «ٰييع) .ريزعتلا تابثإب ليك وتلا ةحصب رعشي «دوقلاو دحلا ىلع ءانثتسالا رصق
 ءيشلا يف ةنئاكلا يأ :هفيضي (يع) .هيلإ بدنلل «تباث وفعلا لامتحاو «ةهبشلاب ناءردني امهأل :لكوملا باغ

 عبت قوقحلا نأل ؛دمحأو كلام لاق هبو «لك وملاب قلعتت يعفاشلا دنعو :ليكولاب قلعتت (ئيع) .خلإ هفيضي يذلا

 ليكولا نأ :انلو «حاكتلاب ليكولاو لوسرلاك راضف ؛اهيف الصأ نوكي الف «هیف لصأب سيل ليكولاو «مکحلل
 يف ابئان لعج امنإو ءئيغتسا امل معز امك اريفس ناك ولو «لكو ملا ىلإ هتفاضإ نع هئانغتسا ليلدب دقعلا ف لصأ

 ليكو لا ىلإ عجري مل ولف «هيلإ قحلا عوحر دمتعا رخآلا دقاعلا نألو «لكو ملا دوصقم لطبي ال يك ؛ةرورضلل مكحلا

 ؛لوسرلا فالخب «هنم نمكلا ءافيتساو ةتبلاطم ىلع ردقي ال نم وأ ءاسلفم لكوملا نوك ريدقت ىلع رخآلا ررضنل
 ررض الف «هيلإ دقعلا دانسإو لكوملا ركذ نم هيف دبال هنأل ؛حاكنلا فالخبو «هلسرم ىلإ دقعلا فيضي هنإف

 NTA :قئاقحلا رهو , هيج

 لكوملاب امهيدقع يف قوقحلا قلعتي ةلاكو لا قيرطب ادقع اذإ امهنإف ؛اييص وأ روجحلا ناك ادبع :اروجحم نكي 7 نإ

 يف امك «دبعلا لوم قحلو ؛هتيلهأ روصقل ؛ةدهعلا مازتلا روجحملا نم حصي ال ذإ ؛امهعم دقاعلا نع ررضلل اعفد

 رهاظو «ةدهعلا اهمزلتو «قوقحلا امج قلعتت امه نوذأملا دبعلاو يببصلا نأ ىلإ ريشي اذهو «هنيمأو يضاقلاو لوسرلا

 ءاوس «هيلع ةدهعلاف عيبلاب اليكو نوكي نأ نيب "ةريحذلا" يف او ءاقلطم نوذأا ىلع ةدهعلا نأ فنصملا مالك

 نعم يف هنأل ؛لكوملا ىلع وهف لجؤم نمثب ناك نإف ءارشلاب اليكو نوكي نأ نيبو «لحؤم وأ لاح نمشب عاب
 لا قوقحلل لاش :ييلست# ضف نير نل قاس هنوكل لولا ىلع رهف لاس نمشي تاك فاو تلال
 (ييع) .اعئاب ناك اذإ ليك ولا ىلع بجي عيبملا ميلست نإف «هسفن ىلإ هفيضي اميف ليك ولاب قلعتي



 ةلاك ولا ماكحأ :a ةلاك ولا باتك

 فرو

 ا ا عيبملا قاقحتسا يأ

 : 23 2 8 . .لكوملا ىلإ هفيضي اميفو هرب لیوا برق یس ال نحنا لكومل
 هنا وأ ةيبأ لش ليكو لل ل
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 ناك اذإ عئابلا ىلع عوجر يأ ] :قاقحتسالا دنع (ئيع) .ايرتشم ليكولا ناك اذإ عيبلا ضبق يأ :هضبق

 نإف «عيبملا قحتسا مث «نمثلا ضبقو اعئاب ليكو لا ناك اذإ ام :ىلوألا :نيتلأسملل لماش [(نيع) .ايرتشم ليك ولا

 ؛هلكوم ىلع عجري وهو ؛لكوملا ىلإ هملس وأ «هدی يف ایقاب نمثلا ناك ءاوس «ليكولا قلع نيدثلاب عجربب يرق
 (حتف «ئييع) .هلك وم نود عئابلا ىلع نمثلاب عجري هنإف ؛هدي نم عيب عيبملا قحتساف ؛ ءايرتشم ناك اذإ ام :ةيناثلا

 (ئيع) .عئابلا | نم ِءارشلاب ليك ولا ةم وصخ يأ :ةموصخاو

 «هعباوت اذكف «لكوملاب قلعتي مكحلاو «فرصتلا مكحل ةعبات قوقحلا نإ :يعفاشلا لاق امع باوح :لك وملل تبثي

 كلملا تبثي نأ ةفالخلا نيعمو «هنع ةفالخلا ليبس ىلع ليك ولا دقعي كل لك وملل عب عقي كلملا نأ :باوجلا ريرقتو

 ا تلا ن فر كلل صولا ي تعم أسلاف ناكف ا اچ ھا سلاو ادعا لک وشلل

 هجوب ولو امهلامعإو «لكوملا نع ةباين هلوصح ةهجو «هترابعب هلوصح ةهج :نيتهج ليكول فرصتل نأ :ةلأسملا
 لطب هتيلهأو هترابعب امهوصحل ؛سايقلا ىضتقم وه ام ىلع ليكو لل قوقحلاو كلملا انتبثأ ولف ءاهدحأ لافشإ نم ىل

 .ليكوتلا نم ضرغلا هنأل ؛لكو ملل كلملا انتبثأف «هترابع لطب لكوملل تلل اغا ولو ة اک

 ببسلا هل دقعنا نم ريغب مكحلا تبثي نأ زوجيو «ليكولل قوقحلا نيعتف "ءادتبا" :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو

 ردقم لاؤس نع باوجو «ببسلا كلذب كلملا يف هماقم موقي هالوم نإف «داطصيو «ةقدصلاو ةيدها لبقي دنعلاک

 نأل ؛ةلاك ولاب هارتشا اذإ هبيرق قتعي نأ يغبني «ليكو لا ىلإ ةعجار لعفلا اذه يف قوقحلا تناك اذإ :هريدقت ءايضنأ

 نأ نعم هنع ةفالخ رمألا ءادتبا يف يأ "ءادتبا لكو ملل تبقي كلملاو" :هلوقب هنع باجأف «قاتعإ بيرقلا ءارش

 بهتي دبعلاك هيف لص وكي نأ نیغ نه هل عقيف «لك و ملا هفلخي ہكحلا قح يف نكل «دقعلا قح يف لصأ ليك ولا

 ةفالح اليو ةارتشا اميف كلملا تبقي لك ولا اذكف ؛ةنع ةفالح ءادتبا هل كلملا تبثي ىلوملا نأ امكف «داطضي وأ

 (يیع) .ةلاكولاب هتجوز ىرتشا اذإ هحاكن دسفي ال اذك و :هئارشب (ةيانعو «يیع) .هنع

 ىلإ هتفاضإ نع يغتسي ال يعي [(نيع «ط) .هفيضي يذلا دقعلا يف قوقحلاو يأ | :لكوملا ىلإ هفيضي اميفو
 لام ىلع قتعلا اذكو "حاكنلاك" :هلوقو «لوسرلاك ريصيف «هل دقعلا ناك هسفن ىلإ هفاضأ ول يح هلكوم

 امأو «ضبقلاب ليكوتلاو ةبراضملاو ةكرشلاو ضارقإلاو نهرلاو عاديإلاو ةراعإلاو قدصتلاو ةبهاو ةباتكلاو

 هنأل ؛هب ديق "راكنإ نعو" :هلوقو «ليكولل ناك الإو ءلكوملل ناك لكوملا ىلإ هفاضأ نإف «ضارقتسالاب ليكولا
 ءادف وهف راكنإ نع ناك اذإو «عيبلا يف امك ليكولا ىلإ قوقحلا عجرتف «عيبلاك نوكي رارقإ نع حلصلا ناك اذإ

 (ةيانع «حتف) .قوقحلا هيلإ عحرت الف ءضحم ريفس ليك ولاف هيلع ىعدملا قح يف نيمب



 ةلاكولا ماكحأ Ao ةلاكولا باتك

 بلاطي الف «لكوملاب قلعتي راكنإ نعو «دمع مد ن 2 ماصلاو علخلاو
Fe 

 ا . هنا ول عم یر ا کو یارک

 رثشملا لكما لب هل يا

 اهليكوف [(نييع) .لكوملا ىلإ هتفاضإ نع ئغتسي الف ضحم ريفس ءايشألا هذه يف لیکول نألإ :لكوملاب قلعتي
 «جورلا وأ هتبلاطم نيب ريخ و ءاهرهم هنامض حصيو «لدبلا صضبف يلي ال علخلابو ءاهرهم ضبق يلي ا حاكنلاب

 ‹ىشالتيف «طاقسإ هنأل ؛ببسلا نع لصفلا لبقي ال اهيف مكحلا نأل ؛لكوملاب دوقعلا هذه يف قوقحلا تقلعت امنإو

 «عيبلا فالخب «ببسلاب مكحلا نرتقيل ؛اضحم اريفس ناكف «هريغل همكح فقوتيو ءصخش نم هرودص روصتي الف

 كدا تا ا

 (ييع) .لكوملا نم اهجوز يلا ةأرملا ميلستب يأ :اهميلستب (ييع) .لكوملاب تحورت تلا ةأرملا ره. يأ :رهملاب
 عنمي نأ يرتشملل زوجي «يرتشملا نم عيبملا نمت لكوملا بلط مث «عيبلاب ليكو لا عاب اذإ يأ :لكوملا اا

 ىرتقملا فلخ ول اذحلو ءرم امك دقاعلاب قلعت األ ؛هقوقحو دقعلا نع ىبحأ لكوملا نأل ؛هيلإ هعفدي الو «هايإ نمثلا

 تف «ئیغ) .افناخ ناك لیکو لل هيلغ ءىش ال هنأ فلح وىلو.ءاراب ناك هيلع لکو ملل ءيش ال هنأ ليكولا نم

 قحتسملا ىلإ نمثلا عفدب يرتشملا ةمذ ئرب هنأل ؛ًيناث يرتشملا ليكولا بلاطي ال يأ :ايناث ليكولا هبلاطي الو
 عشت امهيلع نيذ هل ناك ولو «دقعلا درج. ةصاقملا ع عقت لك وملا ىلغ نيد نچ ةشملل ناک ول اده و «لكوملا وهو

 ليك ولا نمضي نبي ۾ يكب ةصاقملا تعفو عطقف ليك ولا ىلع نيد هل ناك ولو 3 ليك ولا نيد لود لك وملا نيدب ةصاقملا

 ىلإ نمشلا يرتشملا عفدو «ميتيلا لام عاب اذإ ام فاالخب فس وي يبأل افا لك وملا لام. هنيد ىضق هنأل ؛لك وملل

 هيلإ عفدلا ناكف هلام ضبق هل سيل ميتيلا نأل ةايناث يضولل عفدلا هيلع بحي لبا :هتمذ أربت ال ثيح ميتيلا

 دتعي الو «فرصلا لطبي ثيح. «فرضلا لدب لك وملا صضبف و «فراص اذإ فرصلا ق ليك ولا فالخغ و ءاعييضت

 ناقلعتي اهو لوبقلاو باجيإلا ةلزنم هيف ضبقلا ناكف «قارتفالا لبق ضبقلاب قلعت فرصلا زاوج نأل ؛هضبقب
 ١٦۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .دقاعب سيل لك وملاو ؛نيدقاعنملاب



 ءارشلاو عيبلاب ةلاك ولا باب 45 | ةلاك ولا باتك

 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 راذ وأ دبع ءارشبو ءال و أ انهت یم حص ءلغب وأ سرف وأ يوره بوث ءارشب هرمأ
 E نع يا رمألا يأ ءارشب هرمأ وأ يأ الحر لحجر رها جا

 ious واو هاوس نمل رجس إو ل الد وأ برا ارو هال الار ءانل ىف 6 س

 سنا ةلاهج هذه نأل ليكونلا حصي ال يأ خلا ءارشب هرمأ ولو. يأ ان مسي مل ٽٳو يأ لیکو تلا

 عيبلاب ةلاكولا وهو «ةحاح ّسمأو جفا را وه ام ةلاكولا تناوبأ نم مدق :فارتشلاو عيبلاب ةلاكولا باب

 ءارشلا نأل وأ «تابثإلا دعب ةلازإلاو «هتلازإ نع عيبلاو «كلملا تابثإ نع ئبني هنأل ؛ءارشلا نايب مدقو تكل

 نأل ؛نمثلا بلاج نم ىوقأ عيبملا بلاجو :نمثلا كلمل ابلاج ناك نإو هل بلاس عيبلاو :عيبملا يف كلملل بل

 ةراتو «دقنلا وهو ءدوحوملاب نوكي ةراتف «مودعملاو دوجوملاب ققحتي ءارشلا نأل وأ «عيبملا عيبلا باب يق يي

 (حتف «ةيانع) .مودعملا عيب نع يهنلل ؛دوجوملاب ققحتي امنإ هنإف ؛عيبلا فالخب ةئيسنلا وهو مودعلاب ت نوكي
 (ندعم «نييع) .هشو نامثع نمز تحتف ناسارخب ةنيدم تاره ىلإ بوسنم ءارلا حتفب :يوره

 وأ تمع نإ انأ ةلاكولا هذه يف لصألا :ال وأ انن یم (نييع ويع) .لكوملل ءارشلا عقي ىح ليك وتلا يأ :حص

 يهو ةشحاف نإو «نمثلا نيبي مل نإو «تحص سرفك ضحملا عونلا ةلاهج يهو «ةريسي ةلاهج تلهج وأ

 يكرتك عونلا وأ نمثلا نيب نإف ,دبعك ةطسوتم نإو «نيبي مل وأ نمثلا نيب ءاوس «تلطب «ةبادك ادای ةلاهج
 ءاذه تفرع اذإو تاس سس دواسات ةرياغتم عاونأ هتحت لحدي ام سنجلاو ءال الإو «تحص

 :ةفصلا ةلاهح الإ قبي مل هنأل ؛ليكوتلا زاجو ءرمآلا حص لغب وأ سرف وأ يوره بوث ءارشب الحر لحر رمأ ولف
 ةثاغتسا اهوكل ؛ةعسوتلا ىلع اهانبم نأل ؛ةلاك ولا يف ةلمحتم ةفصلا ةلاهجو

 سنجل نايبب هنأل ؛مسي م وأ اق AN les ‹«عوفدم وهو جرا ضعب :شصولا نايب طارتشا فو

 ليك ولا ىرتشا اذإ مث «ةلاك ولا هذه حصت ال :دمحأ نع ةياورو يعفاشلا نم لوق يقو قدا الا مثلا رضي

 ليكو لا فالخب «ليكو لا ىلع ذفن «شحاف نبغب هارتشا نإو «لكوملا ىلع ذفن «هيف سانلا نباغتي اع وأ «هتميق لثك

 (حتف «ئيع) .مامإلا دنع رثك وأ لق امث. عيبلا هل ناك ثيح «عيبلاب

 نمشلا ركذ ريدقتب هنأل 5 ىه نإ (ندعم .ءط) .رضت ال ةريسيلا ةلاهجلا نأ ؛انمث مسي مل وأ يأ :ءارشبو

 نإو «حص يمور وأ يشبح دبعك عونلا نيب ولو ءال وأ اعون صصخي نمثلا ناك ءاوس ءامولعم عونلا ريصي
 «هاواتف يف امل افلاخم ديعلاك رادلا فنصملا لعجو «ىلوأ ناكل اعون نيب وأ انمث يمس نإ :فنصملا لاق ولف ءانمث مسي م

 ؛حصي الف سنجلا ةلاهج هذه نأل ؛انم ف تاو ليكو تلا حصي ال يأ :ال (حتف «ئييع) .بوثلاک رادلا لعج ثيح

 هيف ناك نإف «مومعلا ىلع ةلالد رمألا يف نكي مل اذإ هلك هانركذ يذلا اذهو «هل ءارشلا عقو ليكولا ىرتشا اذإو

 - عرمآلا نع عقيو ؛هب ًالغتمم نوكي هل هارتش ثا ءيش يأف «ةلاكولا تزاج تيأر ام يل عتبا :هلوقك هيلع ةلالد



 ءارشلاو عيبلاب ةلاك ولا باب 4A ةلاكولا باتک

 هدي ف يف عيبملا ما اذ ام بيعلاب ةرْلا ليكوللو ,هقيقدو ربلا ىلع عقي ماعط ءارشبو
 هب قوقحلا قلعتل قلا ىلإ فرصني يأ

 a عيبملا سبحو «هرمأب الإ هّدري ال رمآلا ىلإ همّلس ولف
 بيعلاب عيبملا ليك ولا ذري ال

 وأ كل رضح ءيش يأ وأ «تيأر ام وأ نش انف وأ قلي وأ «بنا ود وأ ابا فلأب يل رتشا :لاق ول اذكو =

 1۷. ب (قئاقحلا مرآ ,رمآلا نع یک ایا نب ا جا

 امهريغ يرتشي نأ هل نوكي ال ىح| :هقيقدو ربلا ىلع عقي (ييع) .خلإ ءارشب الجر لحر رمأ ولو يأ :ماعط ءارشبو

 هب ۾ هل مسا هنأل ؛م وعطم لك لوانتي نأ سايقلاو «رمالا ىلع زجي م الإو هن عفد 0 هردق نيب نإ [(نيع) .ماعطلا نم

 محللاك لكألل أيهملا نعي «هلكأ نكمي ام ىلإ فرصني انفرع يف ماعطلا :رهنلا ءاور ام خياشم ضعب لاقو «ةثالثلا تلاق

 إو ,زبخلا ىلعف تلق نإو ءربلا ىلعف مهاردلا ترتك نإ :ليقو «ىوتفلا هيلع و :ديهشلا ردص لاقو «يوشملاو خوبطملا

 .ةعبس ىلإ ةعبرأ لثم طسول او .ةثالث ىلإ امهرد هيلإ عفدي نأ لثم ةلقلاو «قيقدلا ىلعف نيرمألا نيب تناك

 ناب زبخلا ديري مهاردلا نم ريثكلاب هنأ داهتجالاب فرع اذإو «محللاو قرملاب خيبطلا :ةرهاقلا فرع يف ماعطلاو

 ؛ترثك وأ مهاردلا تلق لاح لكب زبخلا ىلع عقي ةميلولا ذختم ينو ربا :يرتشي نأ هل زاح ةميلو هدنغ ناک

 ءاليكم هل يرتشي نأ هلكو هنأل ؛رمآلا ىلع زج مل اماعط يل رتشا :لاقو «مهاردلا هيلإ عفدي مل اذإو «لاحلا ةلالدل

 ىلع ردقي ال ليكولا نإ ثيح نم سنجلا ةلاهجك تانوزوملاو تااليكملا يف ردقلا ةلاهجو «هرادقم هل نيبي مو

 (حتف) ٠۷٠/۲] :قئاقحلا زمر] .هل ىمس امب رمآلا دوصقم ليصحت

 «هتوم دعب هيصو وأ هثراولو ؛ليكولا ىلإ اهلكو «دقعلا قوقح نم هنأل ؛لكوملا نذإ ريغب ولو :لإ بيعلاب درلا
 ءاش نإو هلبق ءاش نإ لكوملا مث «همزل بيعلاب ليكولا يضر ولو «عيبلاب ليكولا اذكو ؛لكومللف انوكي مل نإف

 ناك ول هيلع درلا نأ ىلإ فنضملا راشأو «لكوملا لام نم كلهي كله ول ليكولا مزلي نأ لبقو «ليكولا مر
 دري اروجحم ناك نإو «ةدهعلا موزل لهأ نم . القاع ايح ليكولا ماد ام ابيع عيبملاب يرتشملا دجوف عيبلاب اليكو

 يش امهمزلي مل ليكولا هركنأو لكوملا هب رقأ ولف «بيعلاب ةموصخلا يف يف يبحأ لكوملا نأ ىلإو غلكوملا ىلع

 بيعلا مايقب عطقلل «ةدملا كلت يف هلثم ثدحخي ال ابيع نوكي نأ الإ ءلكوملا ال ليكولا مزلي هنإف ؛هسكع فالخب

 الإ هنم نكمتي الف ةيقيقحلا هدي لاطبإ هيف نألو «هيلإ ميلستلاب ةلاكولا مكح ىهتنا هنأل :هرمأب الإ .لكوملا دنع

 ا لایک داسر رقي لرلای یتا وس عيبا
 نمشلا ناك اذإ اذهو «عئابلاك هنأل ؛نمشلا ءافيتسال لك ولا نع عيبملا سبح ليكو لل اضيأ زوجيو يأ :عيبملا سبحو
 ناك عئابلا هلجأ مث ءنمث دقنب هارتشا اذإ ام فالخب ءاضيأ لكوملا قح يف لجأت لحوم نمثب هارتشا نإف ءالاح

 ا هب هبلاطي نأ ليك ولل



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب AA ةلاك ولا باتك

 طقسي ملو «لك وملا لام نم كله «هسبح لبق هدي يف كله ولف «هلام نم هعفد نمغل

 E نم ءافيتسا لجأل يأ
 هلسلاو فرصلا ف ليك ولا ةقرافم رتو ؛ جيناك ر هسيح دعي كنه ةنإر .نمثلا 0 1 ةف

 سيل :رفز لاقو ءاضيأ هنع هسبحي نأ هل نمثلا عفدي مل ول هنأل ؛ىقافتا لب مزال ديقب سيل اذه :ةعفد نمغل

 [ ١/١ :قفاقحلا سر] .نسحلا نح هل كتبقيق لک ولا

 هدي نأل ؛هيلع ليكولا عحريف لكوملا نع ي أ :نمنلا طقسي ملو .لكوملا ديك ليكولا دي نأل :لكوملا لام

 (حتف) ا ياقا را .امكح هح ات لك و ملا ريضي سبخي مل اذإف ؛هل لماع ليكو لا ذإ ؛ةديك

 (فصو هال ؛نمثلا نم ء يش طقسي ' هس كعب ةدنع هنيع تهد ول هنأ ؛ كالشاب كيبق :كله لاو

 'عيبملاك وهف" :هلوقو عهك رت عاش إو ؛نمثلا عيمجب هلڪا ع انش نإ لك وملا رڪ نحل ٠ء يش اهلباقي هي فاصوألاو

 نمثلا طقسيف «نمثلا ءافيتسا لحأل هسبح ناكو «لكو ملا نم عئابلا ةلزنمب ليكولا نأل ؛نيفرطلا دنع يأ

 وه فس وي يا دعو يب دعب. نايس كك 2 ناب ا اس ا ساو

 ۴ ا ا نأ i (هسبخي م وأ عل عّئابْلا :ةمسيجع «دقعلا سفن ل ومضم هنإف و7 یال ا

 عيبلا وشو «ةيقيقحلا ةلداسملاب ام ق وکی «ماكحألا نم :م انركذ ام

 هل سيل هنأل ءايميق ناك نإ ةت كامضو 1 ناك نإ هلثم نامض هيلعف «بوصغملا كالهك وه :رفز لاقو

 رشع ةسمخح نمثل كلا ناك ادا :هحيضوتو ءةنالثلا تلاق هب ۾ «بصغلاك ن وكيف عءايدعتم نوكي سپاف «هدلع سبحلا

 ىلع عانب فقس وي يبأ دلل ةرشعلاب ةرشعلا كاصاقتي ۾ 3 لك وملا ىلع هسک ليك ولا حح ري ةرشع عيبملا ةميفو اثم

 ناك اذإو «بصغلا نامض ىلع ءانب رفز نم ایا وأ يلا یک لکا يح لكوملا عحريو ء«نهرلا كامض

 ل وقي نه دنع ليك ولا دي يف ةنامأ ةسمخلاو ءةرشعلاب ةرشعلا ناضاقتي ءرشع ةيسمخ عيبملا ةميفو «هرشع نقلا

 «بصغلا نامضب لوقي نم نفعا قلع مخک وأ ايل ناك نإ هلثم ليك ولا ىلع لك وملا عجريو .نهرلا نامضب

 ايلثم نكي مل نإو «نمشلاب ليكولا هبلاطيف «ليكولا ىلع هلم لكوملا عجري ءاوسلا ىلع ةميقلاو نمثلا ناك اذإو
 (حتف ؛ئيع) .ءيش هيلع بجي الف هلك نمثلا طقسي عيبملا نامضب لوقي نم دنعو «ناصاقتي

 لك و اذإ يآ [(ئيع) .دقعلا لطب ضبقلا لبق هقراف نإو ءدقعلا مت هضبق اذإف دقاعلا وه هنأل] :خلإ ليك ليكولا ةقرافم

 ليكوتلا زوجيف «هسفنب لك و ملا هكلمي دقع هنأل ؛زاج «لعفف سس لكم عبتملا وأ ف قلا ' دقع دقي نآب اش

 الحجر هيلإ ملسم لکو ول امأ ,مولعم رك يف ةدودعم مهارد ملسيل الجر لك وی نأ وهو «مالسإلا ملسلاب دارملاو «هب

 = «عيبم وهو «ليك ولا ةمذ يف هيف ملسملا ىقبي «لاملا ى 538 ضبق اذإ لیکو لا نال ؛هليكوت زوجي ال هنإف هن مثلا لوبقب



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۸۹ ةلاك ولا باتك

 الطر نرش يشاك مهراب محل لاطرأ ةرشع : كرا هلكو ولو «لک وملا نود
 قا

 وك ولو «مهرد فصنب ةرشع هنم لك وملا مزل مهردب ةرشع هلثم عابي ام مهردب
 لاظرأ ةرشع يأ محللا كلذ عيبلا اذه يف يأ لاطرأ ةرشع يأ يللا محللا نم قا

2 r ين هدد دهن Aa ie هولا وتسود دعس mp an ES, Ri E 8ع 2و 2184 a aA aa هنيعب ءيش ءارشب, 

 «ليكو تلا لطب اذإو «نيعلا عيب يف امك هريغل نمثلا نوكي نأ طرشب هلام ناسنإلا عيبي نأ زوجي الو «هنمث لاملا سأرو =

 كيلمتلا هج و ىلع رمآلا لإ هملس اذإو هل كولمت لاملا سارو تعمد. ق هيف ملسملا بجيف .هسفنل ادقاع ليكولا ناك

 .ةلويقلا ليكوتلا حضي هتاف ةقرضلا هقالعع يف ملسللا عقدي هبل ملسلا ليكرت زر !معن ءاضرق تاك هدم
 دوحجول ؛دقعلا لطب «ضبقلا لبق هبحاص ليكولا قراف ول يح «ليكولا ةقرافم ربتعت نيدقعلا نيذه يف نأ :لصاحلاو

 .هيلع اروجحم ًادبع وأ ايبص ولو ؛ليكولا وهو ؛دقاعلا ضبق دقعلاب قحتسملا ذإ ؛ضبق ريغ نم قارتفالا
 ,دقاعب سيل لكوملاو «سلجملا يف نيدقاعتملا ءاقب ربتعملا نأل ؛ضبقلا لبق هتقرافم ربتعي ال نئيعي "لك و ملا نود" :هلوقو

 نوكيف ءلسرملا ىلإ لقسي لوسرلا حلب «ضيبقلا قا ال دقعلا ق تلصح- ةلاسرلا أل ؛امهيف .لوسرلا اذكو

 (حتف «ييع) .لوسرلا ضبق زوجي الف «دقاعلا ضبق ريغ لوسرلا ضبق نوكيو «لسرملا وه دقاعلا

 ندم ي قلا لقي ١ل بتلا لبق راق ل نح داعي سيل لا نقلا لبق ةتفراقما ريقي ال نقي :لكولا
 بوت ءارشب هلك و ولف ءاعامجإ لكوملا ىلع ءيش ذفني ال يميقلا يف هنأل ؛نوزوملاب ديق :لاطرأ ةرشع ءارشب

 نمت نأل ؛لكوملا مزلي ال «ةرشعب امهنم دحاو لك يواسي امث ةرشعب نييوره نيبوث هل ىرتشاف «ةرشعب يوره

 هئازجأ ىلع نمثلا مسقيف «ردقم نوزوم هنأل ؛محللا فالخب ءزرخلاب الإ فرعي ال لوهجب امهنم دحاو لك
 لحدت األ ؛رمآلل ةمزال لطر فصنو لاطرأ ةرشعك ةليلقلا نأل ؛ةريثكلا ةدايزلاب ديق "نيرشع ىرتشاف" :هلوقو

 .ةدايزلا لوصح ققحتي الف «نينزولا نيب
 ام لعف هنأل ؛مهردب نورشعلا همزلي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع يأ "مهرد فصنب ةرشع هنم لكوملا مزل" :هلوقو

 ؛ةرشع ءارشب هرمأ هنأ هلو «نيفلأب هعابف «فلأب هدبع عيبي هرمأ اذإ امك :ةثالثلا تلاق هبو اريح هدازو هب رمأ
 هلثم عابي امن. ديقو «هكلم لدب هيف ةدايزلا نأل ؛هب ادهشتسا ام فالخب «ليكو لا ىلع دئازلا ذفنيف «رثك أب هرمأي ملو

 دوجول ؛عامجإلاب ليكولا ىلع ىلع لكلا دفنا اشرد يواست ال هنم لاطرأ ةرشع تناك اذإ هنأل ؛مهردب ةرشع

 (يرهوجو حتف ءئيع) .رمآلا دوصقم لصحي ملف «لوزهم هارتشا امو «نيمسلا لوانتي رمألا نأل ؛ةفلاحملا
 همساب وأ ةراشإلاب هنييعت ناك ءاوس[(يع) .الثم ةبادلا هذهو دبعلا اذه هل يرتشي نأ هلكو نأب] :إ هنيعب ءيش

 نيعلا اذه هئارش نم دجوي ام نأ مرتلا ةلاكولا لوبقب هنأل ؛هسفنل هيرتشي نأ ليكولل سيل هكلام ىلإ ةفاضإلاب وأ ملعلا

 = ؛لكوملل نوكي كلذب ظفلت وأ «هسفنل ءارشلاب يوني هارتشا ول لب «هسفنل هيرتشي نأ روصتي الف ؛ءلكوملل وهف



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹۰ ةلاک ولا باتك

 قو «نمثلا نم هل ىم ام فالف وأ ,دوقتلا ريغب هارتشا ولف .هسفنل هيرتشي ال

 ليك ولا يا

 ,هلامب هيرتشي :ي وأ لكوملل يوني نأ الإ ليكولل ءارشلاف ءهنیع ريغب ناك نإو «ليك ولل
 ع

 0 هيلا فرصتي يا

 ءابئاغ لكما ناك اذإ اذهو ؛لكوملا ةرضحب الإ هسفن لرغ كلع ال وهو ةلاك ولا نع هسفن لزرع ءارشلا ق نأل =

 :لكوملا ةرضحب هسفت لرعي:نأ هل نأل ؛هل ىرتشملا ناك هسفنل هيرشي هناب ليكولا حرصو ءارضاح ناك ول يح

 جوزتي نأ هل زاج ثيح «ةنيعم ةأرما هجوزي نأ هلكو اذإ ام فالخب «هل اريزعت هيف نأل ؛هملع ريغب كلذ هل سيلو

 ؛لكوملا ىلإ فاضم حاكن ةلاكولا تحت لحادلا نأل ؛هرمأ تحت لحاد ريغ ليكولا هب ىتأ يذلا حاكنلا نأل ؛امب

 ديقم ريغ قلطم ءارش اهيف لحادلا ءارشلاب ةلاك ولا فو «ةفلاخملا نمض يف لزعناف «هسفن ىلإ هتفاضإب افلاخم ناكف

 هردق وأ نمثلا ستج يف رمآلا مالك ىضتقم فلاح ول معن ءافلاخغ نوكي ال هب ىتأ ءیش لكف ؛دحأ ىلإ ةفاضإلاب

 هنأل ؛يناثلا نود لوألا لكوملل ناك هل هارتشاف هنيعب ءيشلا كلذ هل يرتشي نأب رخآ لحجر هلكو ولو ءافلاخم ناك

 ١[ 79/9 :قئاقحلا زمر] .هريغل ءارشلا كلج ال نأ ىلوألاف ءهسفنل ءارشلا E اذإ

 (ينيع «ط) .رمآلل وهف هسفنل هارتشا ولف ررغ هنأل :هسفنل هيرتشي ال

 وأ" :هلوقو «دوقنلاب ءارشلاب لكوملا هرمأ دقو [ناويحلاب وأ ضورعلاب هارتشا نأب] :خ! دوقنلا ريغب هارتشا ولف
 ؛ةئام ءارشلاب هلكو نأب ىمسملا نم لقأب هارتشا نإف «ىمسملا نم ديزأ ناك نإ "نمثلا نم هل ىم ام فالخب

 راو بغار كلاب .هرمأ ناب سنجلا :فلتحا اذإ هنأ ريغ ريخ ىلإ فاللخ-هنأل ؛رمآلا ىلع دفن .«نيعستب هارتشاف

 عقو" :هلوقو «عيبلاب وأ ءارشلاب ًاليكو توكي نأ نيب اذه ف قرف الو ريح ىلإ ولو هاقلطم افلاخم ريضي ةريئاندلاب

 (حتف «ئيع) ٠ .ةفلاخملا نمض ل لزعنيو «هيلع دقعلا ذفنيف «نيتر وصل SE لیک ىلل

 تيون :ءارشلا تقو لوقي نأ الإ ليكو لل وهف ءادبع ىرتشاف ءالثم هنيع ريغب دبع ءارشب هلكو اذإ يأ :خل! هنيع ريغب
 (ةيانع) 6 قئاقحلا ن 5 .هليضفت قأيسو هوجو ىلع ةلأسملاو «لك وملا لام هيرتشي و هَ لكوملل ءارشلا

 ع وا هلام نم قمعلا دقن ءاوس «لكوملا لاق لإ دقعلا فيضي نأ "هلام هيرعشيو" فقفلل لرق نما دارملا لاق

 اهاون نإف «ةقلطم مهارد ىلإ فاضأ نإو «هل وهف ءهسفن مهارد ىلإ دقعلا فاضأ ول هنأل ؛هب ديق امنإو «هريغ لام

 هل وهف هسفنل اهاون كإو «یون امك وهف ءرمآلل

 لوألا ناك نإف «ةقلطم مهارد ىلإ وأ هسفن لام ىلإ وأ لكوملا لام ىلإ دقعلا فيضي نأ امإ ولخي ال هنأ :لصاحلاو

 ركنتسم هريغ مهارد ىلإ دقعلا ةفاضإب هسفنل ءارشلا ذإ ؛ًاعرش هل لخي ال ام ىلع ليكولا لاح الح ءرمآلل ناك
 ؛ةداع سانلا هلعفي ام ىلع هلعفل ڈا عروجاملل ناک يناثلا ناك نإو ءرمآلا مهاردل ا هن وكل ؛افرعو ًاعرش

 رمالل وهف ءرمالل هئارش دنع اهاون نإف «هتين ىلإ عحريف ثلاثلا ناك نإو «مهاردلا بحاصل ءارشلا عوقوب اهنايرجل

 = لام نم دقنلا نم نوكيو «ليكو تلا ةلاح يف رمآلل لمعيو «هسفنل لمعي نأ هل نأل ؛هسفنلف «هسفنل اهاون نإو



 ءارشلاو عيبلاب ةلاك ولا باب ٠ 1 441 ةلاك ولا بانک

 هيلإ عفد ناك نإو ,رمالل لوقلاف «كسفنل ةرهالا لاقو «رمالال تمي رتشا :لاق لإ و

 ليك ولا لک وملا يأ لك وملا وهو ديعلا اذه هب رومأملا يأ

 1251222125 EE رمالا ركنأ مث «هعابف «نالفل اده ىعب :لاق نإو ,رومأمللف نمثلا
 يرتشملا يأ هنم ديعلا عابف يأ الذم دبعلا ىلحأل عب يأ رخآل لحر

ut iie kheهل وهف هلام نم نمثلا دقن نإ يعي ءاعامجإ دقنلا مكحب ةينلا يف ابذاكت نإو «هسفنل هاون  

 امك دقنلا مكحي :فسوي يبأ دنعف «ةينلا هرضحت مل هنأ ىلع اقداصت نإو «لكو ملل وهف «لكو ملا لام نم دقن نإو

 (ةيانعو حتفو قيع).ليكولل وه :دمحم دنعو «بذاكتلا يف

 (نيكسيم يعز رومال ىلإ نقلا عقدي لو كلسفنل تيرتشا يأ :كلسفمل
 لوقلا نأ :دمحأ نع ةياورو يعفاشلل هحو يف الإ ليكولا ىلإ اعوفدم نمثلا نكي مل نإ يأ :رمآلل لرقلاف

 يف روكذملاو «هحوأ ةينامث ىلع ةلأسملا هذهو ءاعامجإ يأ "رومأمللف «نمشلا هيلإ عفد ناك نإو" :هلوقو «رومأملل

 نأ امإ 0 يلع هجو لكو «هنيع ريغب وأ هنيعب دبع ءارشب ارومأم ليکو لا نوكي نأ امإ هنأل ؛اهدحأ نمل

 ليكو لا ربخأ نيح ايح دبعلا نوكي نأ امإ :ًاضيأ نيهحو ىلع هجو لكو «دوقنم ريغ وأ ادوقنم نمثلا نوكي
 رومأملل لوقلاف «مئاق يح دبعلاو «هئارش نع ربخأ نإف «هنيعب دبع ءارشب ارومأم ناك نإف ءاتيم وأ ءارشلاب
 كلذ لفمب هسفنل هئارش كلب ال هنيعب ءىش ءارشب ليكولا نأل ؛هيف ةم الو هفانفتسا كلمي امنع ربخأ هنأل ؛اعامجإ

 .دوقنم ريغ وأ نمشلا ناك ادوقنم هتبيغ لاح يف نمشلا
 لوقلاق دوقنم ريغ نمثلا ناك نإف «لكو لا هركنأف ءءارشلا دعب يدنع كله :لاقف «ربحأ نيح اتیم ناك نإو

 رمآلاو «نمئلاب عوحرلا هضرغو «هيف دقعلا ءاشنإل الحم سيل تيبلا نأل ؛هفانفتسا كلي ال امع ربخأ هنأل ؛رمآلل

 «هدي يف ةنامأ ناك نمثلا نأل ؛عامجإلاب هنيمب عم رومأملل لوقلاف ادوقنم نمثلا ناك نإو «هلوق لوقلا ناكف ءركنم

 لاقف ي ناک نإف ءهنيع ريغب دبعلا ناك نإو «ەب رمأ يذلا هجو نم ةنامألا ةدهع نع جورخلا ىعدا دقو

 نكي مل نإو ءرومأملل لوقلاف ءادوقنم نمثلا ناك نإف ؛كسفنل هتيرتشا لب ال :رمآلا لاقو كل هتيرتشا :رومأملا

 ١۷۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .رومأملل :الاقو «ةفينح يبأ دنع رمآلل لوقلاف ءادوقنف نمقلا

 لوقلاف ا نمثلا ناك نإو «رمالل لوقلاف ادوقنم نمثلا نكي مل نإف باتكلا ةلأسم يهو اتيم دبعلا ناك نإو

 يه ةيفالخلاو «قافولا ىلع يقاوبلاو «فالتحالا ىلع ةينامثلا نم دحاولا هجولا نأ :لصاحلاو «قافتالاب رومأملل

 نإ نمثلا نأ لئاسملا هذه ليصفت نم ملعو ءادوقنم نمثلا نكي ملو ايح هنيع ريغب هئارشب رومأملا دبعلا ناك ول ام
 نأب دقعلا ءاشنإ كلمي ال ليكولا ناك نإف رظني دوقنم ريغ ناك نإو ءروصلا عيمج يف رومأملل لوقلاف ادوقنم ناك
 ‹ةمهتلا عضوم ريغ يف ةفينح يبأ دنع اذكو امهدنعو «رومأملل لوقلاف ءاشنإلا كلمي ناك نإو «رحآلل لوقلاف اتيم ناك

 نوكي نأ ركنأ يعي :رمآلا ركنأ .عامجإلاب رومأملل لوقلاف يأ :رومأمللف (حتف) .رمآلل لوقلا ةمهتلا عضوم ينو
 (قييع ءط) .هترمأ انأ نالف لاقو كلذب هرمأ نالف



 ءارشلاو عيبلاب ةلاك ولا باب 4 ةلاك ولا باتك

 ءارشب هرمأ نإو «هيلإ يرتشملا هملسي نأ الإ «هب هرمآ مل لوقي نأ الإ نالف هذخأ
 اصح صحخش يأ يرتشملا يا يكرتشملا ن يه كبعلا يأ

 اوس امهتميقو فلأب امهئارشبو «حص امهدحأ هل ىرتشاف ءانمث مسي ملو نيئيع ن ی كغ
 ةيلاح ةلمح هيلا 6 يأ 5 رسالا أ رومأملا ي رسالا ف 51

 اذإ يأ [(ييع) .عمسي الف ءاضقانتم راص ركنأ اذإف «هلكو هنأب هنم رارقإ "نالفل عب" :هلوق نأل] :نالف هذخأ

 كلا ركنأ مث «هنم دبعلا عئابلا هعابف «هنع ةلاكو هل هيرتش أ فإف لاف لجأل دبعلا اذه نيعب رال لحجر لاق

 «هنع ةلاك ولاب .يرتشملا رارقال ؛نالف دبعلا ھا هترمأ انأ :ناللف لاقو «قللذب ينرمأ ناك ام :لاقو «نالف ريغأ

 يأ "هب هرمآ مل لوقي نأ الإ" :هلوقو «نالفل يأ لكوملل دبعلا نوكيف «قحاللا راكنإلاب لطبي ال ءىشلاب رارقإلاو

 ىلع ذفنيف ءدرلاب دتري امم رارقإلاو «نالف درب دترا يرتشملا رارقإ نأل ؛دبعلا ذحأي نأ نالفل سيل ٍذقتيَحف

 :هلوقب هسفن ىلإ عيبلا فاضأ هنأ ؛يلوضفلا ءارش نم اذه سيلو «فقوتي ال اذان دحعو اذإ ءارشلا نأل رقم

 .كالف نم كاع عب :لوقي E يلوضفلا عارش هروض ۾

 يذلل 8 راض «هل ىئرتشا يذلا هذحأو عةيلإ هملس ناف «نالفل اذه يغب :لئاقلا " ف رقما لسا نا الإ" :هلوقو

 ىرتشا اذإ يلوضفلاك «يطاعتلاب ايرتشم راض هنأل ؛نمثلا ميلست هيلع مزليف «نالف وهو «يرتشملا نم هذخأ
 دجوي مل نإو .يطاعتلاب عيبلا داقعنال ؛يفكي عيبلا هجو ىلع ميلستلا نأ ىلع ةلأسملا تلدو «هملس مث صحشلا

 (حتف «ييع) .ةيلاملا تاضواعملا باب يف ربتعملا وهو «يضارتلا دوجولو «فرعلل «نمثلا دقن

 ددرلاو كت ري امك رارقإلاو ءثالف درب دترا ةرارقإ نأل را نوكي 1 هدايا ال دقيحف :ءارشلاب نبأ : هب هرمآ

 «لوألا عانقت الا نم ءانثتسا اذهو «ميلستلا نالفل ن ف «نالف ىلإ يأ :هيلا ى هيثملا (ييع) .ي وشما ىلع كفنيف

 (ط) .ليكوتلا لطب نينيعم ريغ ولف نينيعم يأ :نينيع (نييع) .تابثإ يفنلا نم ءانثتسالاو ار هيل مكح هلو

 ليكوت هنأل ؛اعامجإ زوجي الف «هيف نباغتي ال امو ءاهيف سانلا نباغتي ةدايزب وأ هتميق ردقب يأ :هل ىرتشاف

 (ئجي ام ىلع رثك و لق امم عيبي هنإف «مامإلا دنع عيبلاب ليك ولا فالخب «شحافلا نبغلا لمتحي ال وهو «ءارشلاب

 ريغو «هقالطإ ىلع يرجيف «نيعمتجم وأ نيقرفتم امهئارش ديق نع قلطم ليك وتلا نال :؟ءاربشلا 5 "حصا :هلوقو

 ىلع ءارشلا اذه عقيو «ريسي نبغب وأ هتميق ردقب امهنم دحاو لك هل يرتشي نأ زوجيف «ردقم نمثب ديقم

 (حتف ءئييع) .هب رمأ امت نايتإلا يف فلاخي مل هنأل ؛لكوملا

 قلطم ليك وتلا نأل ؛ مالل ءارشلا يأ ] ج فلأب امهئارشبو (ئيع) .نينيعم نيدبع ءارشب عزا ولو يأ : حص

 امهدحأ ىرتشا نإ :ةفينح يبأ دنعف «ءاوس امهتميقو فلأب امهيرتشي نأ هرمأ ول يأ [(نييع) .ردقم نمثب ديقم ريغ
 ةلالد نيفصن امهيلع مسقنتف ءاوس امهتميقو «نيدبعلاب فلألا لباق هنأل ؛رمآلل عقيو ءزاج «لقأ وأ ةئام سمخت

 ريخ ىلإ ةفلاخم اهنم لقأبو «ةقفاوم ةئام سمخي ءارشلاف ءةرورض ةئام سمخب امهنم دحاو لك ءارشب اا نوكيف

 = «ةريثك وأ تناك ةليلق رش ىلإ ةفلاخم ةدايزلاب ءارشلا نأل ؛لكوملا مزلي الف «حصي ال يأ "رثكألابو" :هلوقو
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 د ف ك
 لبق يقب اع . يقابلا يرتشي نأ الإ الل رک لابو ع ل ر ت ا يرو

 يقابلا دبعلا هضاب نيدبعلا دحأ رمال رومألا

 ,رومأملا ىلع ذفن نيع ريغ ولو و ىرعشاف لصر قيذب اذه ءارشبو «ةموصخل ا
 لك وملا مزلو ءارشلا 1

 اهدحأ ىرتشا اذإ رمآلا مزلي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا امضتخي نأ لبق فلألا ةيقبب يقابلا يرتشي نأ زوجي الف =
 هجو «ةفلاخملا توبثل ؛ماصتخالا لبق فلألا نم يقب ام يقابلا ىرتشاو «ةدايزلا تلق نإو ةئام سمح نم ديزأب

 نيدبعلا ليصحت وهو «هب حرصملا هضرغ لصح فلألا ةيقبب يقابلا ىرتشا اذإف «مئاق لوألا ءارش نأ :ناسحتسالا
 .ةلالدلا لطب هب لمعلا نكمأو «حيرصلا ءاج اذإف «ةلالدلا قيرطب اتباث ناك ةيوستلاب ماسقنالاو «فلأب
 دبعلا هب يرتشي ام فلألا نم ىقب دقوا ‹هلثم ف سانلا نياغتي امي فلألا فضن نم رثكأب امهدحأ ىرتشا نإ :الاقو

 نوكي الف «هضرغ لصحي «هب رحآلا ءارش نكمي ام نمثلا نم يقب اذإف «نيدبعلا كلم هضرغ نأل ؛زئاج وهف «يقابلا
 ىلع ضنا هناك راضقا ةفاوسلاب امهيلع ماسسلالاب ىف ارسلا ىلع اجلا للملا فاضأ نأ هلو ل اقلاع
 ؛"فصنلا نم رثكألاب" :هلوقب ديقو ءاذه كلذكف «ةدايزلا زوج ال كلذك ناك ولو ءةئام سمخم امهنم لك ءارش

 (ةيانع «حتف ءئيع) .ةثالثلل فالح حص «لقأ وأ ةئام سمخب امهدحأ ىرتشا اذإ هنأل

 هن ويدم لحجر رمأ ول يأ gep الط دال ري E لحجر رمأ ولو ي أ :اذه ءارشبو

 همزلو ءرمالا ىلع حص «دبعلا اذه نويدملا ىرتش اق ءانيعم ادع اف یو :ي نأ ًالثم رمآلل مهرد فلأ هيلع يذلا

 ضبق يف رمآلا نع ًاليكو نوكي عئابلا نأل ؛رمآلا ىلع تام :نويدملا دنع ضبقلا لبق دبعلا تام نإو :هضبق
 (ةيانع «حتف) .ةيتآلا ةلأسملا يف امك نيعم ريغ دبع ءارشب هلكو اذإ ام فالخب «هكلمتي مث «نيدلا

 ءارتشب هرهآ ول أ [(يع ويع) .ةيلع فلألاو هلام نم تام رومأملا دنع تام و ی رمآلا نود] : رومأملا ىلع دفن

 ليكوتو نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كلمت هيف نأل ؛رومأملا ىلع لفن ادب نوفألا ی افا قمع وق قيع

 مزال وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هل وهف رمآلا هضبق نإف «عئابلا الو عيبملا رمآلا نيعي مل ذإ ؛زوجي ال لوهجملا
 يذلا نيدلا ملسأ :نويدملل نئادلا لاق اذإ اذه ىلعو «نيعم ريغ وأ انيعم هئارشب رومأمل ديعلا ناك عاوس ءرمآلل

 هلصأو هيلع ام فرضي نأب هرمآ ول اذكو ءامحل فالح «هدنع رجي مل ءانالف نيعي ل نإو ءزاح «نالف ىلإ كيلع يل
 .انيعتم عيبملا وأ عئابلا نكي مل اذإ ةفينح يبأ دنع حصي ال نيد ىلإ فيضأ اذإ ءارشلاب ليك وتلا نأ

 نيدب ائيش ىرتشا ول ادو ءانید وأ ناك انيع تاضواعملا يف نانيعتي ال نيدقنلا نال ناک اه :ضيك حصي :امهدنعو

 هب دييقتلاو قالطإلا راص نيعتي مل اذإف «هلثم هيلع بجيو ءارشلا لطبي ال نيد ال نأ اقداصت مث «عئابلا ىلع يرتشملل

 ءاهنم نيدلاب وأ اهنم نيعلاب اهديق ول اذهو «تالاكولا يف نيعتت دوقنلا نأ :ةفينح يبألو «نيدلا ريغ يف امك «ءاوس

 كلذو «نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت اذه ناك اهيف تنيعت اذإف «ةلاكولا تلطب نيدلا طقسأ وأ «نيعلا كله مث

 - نيدب ىرتشا اذإ امك ءالطاب ناكف ءزوجي ال لوهحملا ليكوتو «هسفنل هضبقب مث هل هضبقب هلكو اذإ الإ زوج ال
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 ا لاو ولو يآ

 لاقف ءانمك مسي مو «ادس دل 70د عفدي ل لإو ٠ نال لوقلاف «فلأب
 دبغلان يأ رمآلا يآ ا ذا يأ

 .......... .. .. . ءافلاق ففضصتن يا لاقو عناب ةو لا هر ١ رومال
 دبعلا عئاب يأ

 كيلع يلام طعأ :لاق اذإ امك ءلطاب كلذو «هلبق ضبقلاب الإ كلمي ال ام فرصف ارمآ 7 وأ يرتشملا ريغ ىلع =

 هنأل ؛قدصتلاب هرمأ اذإ ام فالخبو «هكلمتي مث ضبقلاب هنع اليك و ريصي هنأل ؛عئابلا نيع اذإ ام فالخب تئش نم

 عيبلا يف نيعتت ال دوقنلا نألف «هب ءارشلا دعب هيلع نيد ال نأب قداصتلا ةلأسم امأو «مولعم وهو ىلاعت هلل هلام قدصت

 | : ةياهنلا يفو ءاهيف نيعتت دوقنلا نإف «ةلاكولا فالخب نيدلا نالطبب عيبلا لطبي ال نيعتت مل اذإف ءانيعوأ ناك انيد

 (حتف) ١74/7[ :قئاقحلا زمر] .مهتماع دنع هدعب اذكو «ع امجإلاب ضبقلا لبق ةلاك ولا يق نيعتت ال دوقنلا

 (ط) .كلذك اهتميقو ةمألا ليكولا يأ :ىرتشاف (ندعم) .ليكولا ىلإ اهعفد مهرد فلأب يأ :عفد فلأب

 ‹ةمألا رومأملا يرتشاف مهاردلا رومأملا ىلإ عفدو «مهرد فلأب ةمأ ءارشب الحر لحر رمأ اذإ يأ : :رومأملل لوقلاف

 ةمألا تناك اذإ روماملل لوقلاف ؛فلأب اهتيرثشا :رومأملا لاقو :ةئام سمقب اهثيرتشا :رمآلا لاقف اهن ىف افلتخاو

 «ركني رومأملاو «ةئام سمح نامض هيلع يعّدي رمآلاو «ةنامألا ةدهع نع جورخلا ىعّداو «هيف نيمأ هنأل ؛فلألا يواست

 هرمأ فلاخ ليكولا نأل ؛رمآلل لوقلاو رمآلا مزلي ال ؛ةئام سمح يواست ةمألا تناك نإو «ركنملا لوق لوقلا ناكف

 (حتف «ييع) .نمضيف ءافلأ يواسي ام لوانتي رمألاو «ةئام سمح يواست ةيراج ىرتشا ثيح «رش ىلإ

 لاقف ءافلتخاو «ةمأ يرتشاف «رومأملا ىلإ فلألا رمآلا عفدي ملو «فلأب ةمأ ءارشب هلكو ول يأ :رمآللف ف م نإو

 تناك اذإ اميف اذهو «رومأملا ةمألا م مزلتو رمالل لوقلا نوكي دفا قلاع رومأملا لاقو «ةئام سمخب تيرتش | :رمآلا

 نالزني ليكولاو لكوملا نأل ؛نافلاحتي اممهنأ هانعمف ءافلأ اهتميق تناك نإو هرمأ فلاح هنأل ؛ةئام سم ةمألا ةميق

 ءامكح امهنيب ىرج يذلا دقعلا خسفي مث «فلاحتلا هبجومو «نمثلا يف افلتخا دقو «يرتشملاو عئابلا ةلزنم
 [175١/؟ :قئاقحلا زمر] .خسفلاب رمآلا كلم ضاقتنال ءرومأملل ةيراحلا ملستو

 هبحومو «نمثلا يف فالتخالا عوقول| :افلاحت (ييع) .ةئام سمح وهو «فلألا فصنب هتيرتشا يأ :هفصنب
 لاقف افلتخاف هنمث رمآلا مسي مل و نيعم ءيش ءارشب هلكو اذإ يأ [(ط) .رومأملل ءارشلا مزلي افلاحت نإف «فلاحتلا

 رادقم يف افلتحا امهنأل ؛افلاحت ةئام سمخب هتيرتشا :رمآلا لاقو ؛كلذ ىلع عئابلا هقدصو فلأب هتيرتشا :رومأملا

 فكالذلا نأل ةانرع نافلاحتي ال قو لوألا ةلاسملا ق اسك «تفلاختلا لإ ريصملا بحرق قني اهل سيلو «ةمشلا

 «بئاغ وه ىلوألا ةلأسملا يفو «لاحلا يف دقعلا ءاشنإ ةلزنمب امهقداصت لعجيف «رضاح وه ذإ ؛عئابلا قيدصتب عفتري

 - هنإ :"ةيادملا" يف لاقو «حصألا وه :ناح يضاق لاقو «رفعج وبأ هيقفلا لام فلاحتلا مدع ىلإو .فالخلا ربتعاف
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 ىلع هعابف عقلا ا كل لاقف «عفدو لاب ةديس نم رمآلا سفن ءارشبو
 سفن دبعلا

 سل فلألاو يرل دبعلاف ,هتيرتشا : لاق إو 1 و («یقتع اذه
 هدبع بسك هنأل هسفنل هلوق دري م و رومأملا يأ لااا فال

 زمر] .حيحصلا وهو :"يفاكلا" يف لاقو ءرهظألا وهو :"ةياهنلا" يف لاقو ؛لوألا ىلإ يديرتاملا روصنم وبأ لام =
 وهف ؛نمشلا قوتسا نإ هنأ ؛رمآلا قح يف عئابلا قيدصت ربعي الو ,رومأملا عيبملا مزلي افلاحت ولو |[ ؟ :قئاقحلا

 نم مهنم نأ :ءاهقفلا فالتخا لصاحو ءامهنيب هل لخدم الف ءرمآلا نع يبحأ وهف «فوتسي مل نإو ءامهنع يبحأ

 دمحم صن امنإو ءرخآ عضوم يف هركذ ام ليلدب فلاحتلا هدارم :لاق نم مهنمو «فلاحتلا ىفنف «هرهاظ ىلإ رظن
 ناكف «فلاحتلا يف الإ يعدملا ىلع ني الو «يعدملا وه هنأل ؛نيميلا عم رومأملل لوقلا نأ :"ريغصلا عماجلا" يف

 (حتف) .اهفايب ىلإ جتحي ملف ءارهاظ هيلع نيميلاو ءركنم لكوملاو ؛دوصقملا وه
 (ندعم) .دبعلا سفنل هيرتشي نأ ىلع يأ :هعابف (ندعم) .هالوم نم هسفن يرتشي نأ دبع هرمأ ول يأ :ءارشبو
 ؛لدبب قاتعإلا لوبق هسفن دبعلا ءارشو «لام ىلع قاتعإ هسفن نم دبعلا سفن عيب نآلا :هديسل هؤالوو قتع
 همزليف ءاقتعم عئابلا راص «ليكولا هارتشا اذإف ءنكمم ريغ ةقيقح اعيب هرابتعا نأل [(نيعيط) .اريفس ليكولا ناكو
 [75١/؟ :قئاقحلا زمر| .هيلإ قوقحلا عجرت الف «هنع ربعمو ضحم ريفس لوبقلاب ليكولاو ؛ءالولا
 لمعلا نكمأو ؛ةضواعملل ةقيقح ظفللا نأل ؛يرتشملل دبعلاف :"هسفنل" كلذ ىلع دزي ل يأ :هتيرتشا لاق نإو
 هل كلملا تبثي «ةضواعم ناك نإو «نيعتم هيف زاحملا نأل ؛هسفن دبعلا ءارش فالخب ءاهيلع ظفاحيف «نيبي مل اذإ امك

 كلم ال هنيعب ءيش ءارشب ليكولا نأ مدقت اميف ركذ دق :لوقي نأ لئاقلو .هدبع بسك هنأل ؛للوملل فلألاو
 نوكي هسفن ءارشب دبعلا ليكوت نأب هنغ باجي نأ نكمو. «يرتشملل دبعلا نوكي نأ زوجي الف ؛هسفنل هئارش
 ىتأو فلاح اذإ ليكولاو «رخآ فرصت سنجب انايتإ نوكي هسفنل ليكو لا ءارشف «ةقيقح قاتعإلا لوبقب اليك وت

 (حتف ءئيع) .هيلع ذفن تافرصتلا نم رخآ سنجب
 ىلإ هعفدو دبعلا دنع نم هذحأ يذلا] :هديسل فلألاو .ليكولا وهو هل اكلم ريصي يأ :يرتشملل دبعلاف

 «ىلوألا يف قاتعإلا دعب ىرخأ فلأ دبعلا ىلعو :هدعب لوقي نأ يغبني ناكو «نيتلأسملل عحار [(نيع) .ىلوملا
 هنأ وهو «ىرخأ ةهجب هاَّذأ ام ىلوملا قاقحتسال ؛امهيف ءادألا نالطبل ؛دبعلا نمث فلأ ةيناثلا يف يرتشملا ىلعو

 .قتعلا لبقو ءارشلا لبق هل اكو لمن ناكف «هدبع بسك
 ءارشلا عقو اذإ امأ «ةيناثلا ةروصلا يف امك «يرتشملل ءارشلا عقو اذإ اميف رهاظ "هلثم فلأ يرتشملا ىلعو" :هلوقو

 لام ىلوألا فلألا نأل ؛بجي نأ يغبني :ناحخ يضاق لاق ؟ىرخأ فلأ دبعلا ىلع بجي له «قتع ىح هسفن دبعلل
 ىلوألا ةلأسملا فو «دبعلل كلام دقاع هنأل ؛ةيناثلا يق ليكولا ىلع فلألا موزلو «هكلم نع الدب حلصي الف «ىلوملا

 ؛ليكولا ىلع لاملاو «قتعي دبعلا نأ :٤ كلا عماجلا'" ةلاكو يف دمحم ركذو «ليكولا نود نيد دبعلا ىلع لاملا

 (حتف ؛نييع) .ليكولا ىلع ال قتعلا دعب دبعلا ىلع ىرخألا فلألاب ةبلاطملاف «لوألا حيحصلاو
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 لوسا لاقق «كالوق نس تاست يل *نسعل لاق نإو «هلثم فلا يرقلا  ىلعو
 كسلا وش مذا د قلاب و دبع ىأ

priميدو  

 (ط) .ريئاندف ريناند ناك نإو ءمهاردف مهارد ناك نإ هيلإ دبعلا هعفد يذلا فلألا لثم يأ دبعلل انمث :هلثم فلأ

 دقعلا فاضأ هنأل ؛ مالل اكلم ناك دبعلا أ | : رم الل وهف (ٰييع) .طرشلا اذه ىلع ىلوملا هعاب يأ : لعفف

 هلك وم ىلإ دقعلا فيضي نأ امإ ولخي الف «هالوم نم هسفن ءارشل ادبع لكو نم يأ [(ىي هيع) .هل اكلم راصف رمآلل

 دبعلاو دقعلاف «كلذ ىلوملا لعفف ءاذكب نالفل يسفن ئعب :لاق نأب هلك وم ىلإ هفاضأ نإف ءقلطأ وأ «هسفن ىلإ وأ

 هريغل امي رقأ ول يح الوم اشاف «هتيلام نع يبنحأ هنأ ؛ ةنسقن ءارش يف هريغ نع اليك و حلصي دبعلا نبا ؛ رمال

 ليك وك ف ايل ا ا و اا ةر هن اھ تیس ی ديلع في ھا

 55 «كلذ هل نکي | «مثلا ءافيتسال عيبلا دعب هس نأ ىلوملا دارأ ول يح «هديب هتيلام نأ الإ ءهسفن عارشب

 رضا دقعلا عقيف ءالاثتما حلص . ١» رمآلا ىلإ دقعلا فاق اذإف «ةعيد ولا يرتشي عدوملاك «دقعلا د رجم. هسفنل اضباق

 وه عجريو «دقاعلا هنوكل ؛دبعلا ةمذ يف هنأب بيجأ ؟نمثلاب بلاطملا نمف لرل ىلإ دقعلا فاضأ اذإ :تلق نإف

 (ةيانع «حتف (؛ئيع) .رمآلا ىلع هب

 ىلإ الو «هسفن ىلإ هفضي مل نأب دقعلا قلطأو ءائيش هيلع دزي ملو «يسفن عب :دبعلا لاق ول يأ :لقي مل نإو

 دبعلا ةمذ يف نوكي اضيأ انه نمثلاو «كشلاب الاثتما عمي الف «نيهجولا لمتحي قلطم دقعلا نال ؛دبعلا قتع «نالف

 «هيلإ قوقحلا عحرت الف «هيلع روجحم دبعلا : لاقي ال «قوقحلا هيلإ عحريف «دقعلل رشابملا وه هنأل ١ ؛رمآلا ةمذ نود

 .ىلوملا دداب انا هرشاب ىذلا دقعلاب انه رجحلا لاو :لوقن األ

 دبعلا لاق ول يح «لوبقلاو باجبيالاب الإ دقعني الف «عيب هنأ ؛دبعلا لوبق نم دب الق مالل ءارشلا ناك نإ مث

 يفرط ىلوتي ال دحاولا نأ ىلع ءانب «تلبق :دبعلا لوقي يح دقعلا متي ال «تعب :لاقف «نالف نم يسفن عب

 دبعلا لوبق ىلإ هيف جاتحي الو «تعب :ىلوملا لوقب ىفتكي «يل يسفن عب :لاق نأب دبعلل ءارشلا عقو نإو «عيبلا

 «حاکنلاک ی ۳ وتعلا يف دقعلا قرط ىلوتي دحاولا نأ ىلع ءانب ىلوملا هب دبتسيف :قاتعإ هنأل ؟يسسفن عب :هلوق دعب

 (ةيانع «حتف «نييع) .عيبلا فاالخي

 (ييع) .لام ىلع اقاتعإ ناكف هسفن ىلإ ءارشلا فاضأ هنأل ؛دبعلا يأ :قتع



 ليكولا تافرصت 4۹۷ ةلاكولا باتك

 لصف

 hiii E Ê EÊ E دو و انقل هداه درت نم عم دقعي هي يخلي عيبلاب ليك ولا
 ليكولل يأ

 ءارشلا وأ عيبلا نم عنملا نأ هرهاظ :دقعي ال (نيع) .اهريغو ةدسافلا تافرصتلا نم ليكولا فرصتي اميف :لصف

 فالخب «مامإلا نع نيتياور هيف نأل ؛كلذك سيلو «ةدحاو ةياور ةميقلا لثمت مامإلا دنع زوجي ال ركذ نم عم
 .ةدحاو ةياور مامإلا دنع زوجي ثيح «ةميقلا لثم هل هتداهش لبقت ال نم عم دقع اذإ براضملا

 كيرش هنأل ؛هجو نم هسفنل فرصتملاك براضملا نأ :نيتياورلا ىدحإ ىلع براضملاو ليكولا نيب قرفلا هجو
 عب :لاق نأب قلطأ اذإ امأو «لكوملا هل قلطي مل اذإ اذه :اولاقو «ةميقلا لم عيبلا يف ةمهتلا هقحلت الف ءحبرلا يف

FY jetجاو  ET55 ءاعيمج مهدنع هسفن نم ءارشلاو عيبلا ليك ولل زوجي ال اذك و  

 نم هكلمي ال نأ ىلوأف «هل هتداهش درت نم عم دقعلا كلمب مل اذإ هنأل ؛ليكولا وأ لكوملل ارا وأ اخ ناک

 ءالؤه عم دقعلاف «هديبعو ءرخآلل نيجوزلا دحأو «دالولا ةبارق مب نيذلا مه ليكو لل هتداهش درت نمو «هسفن

 .ءارشلا يف لثملا نمث نع صقنو «عيبلا يف لثملا نمث ىلع داز اذإ الإ ةفينح يبأ دنع زوجي ال

 ؛ةمهق الو «قلطم ليك وتلا نأل ؛ةضوافمو ريغصلا هنباو هبتاكمو هدبع نم الإ ةميقلا لثم. مهنم هعيب زوجي :الاقو

 اذك و :ىلوملل دبعلا في نق اه نآل «ةسفن نه خيب عيب عب ةنأل دخلا فالج ةعظقنف عفانملاو «ةنيابتم مهنيب كالمألا ذإ

 دمحأ لاق هبو ءزوجي ال كلذو «هسفن عم ًادقاع راصف «زجعلاب ةقيقح بلقنيو «بتاكملا بسك يف قح ىلوملل

 مدع ليلدب ةمهتلا عضوم دهون سالك ولا نع هاجس ةمهتلا عضاوم نأ :هلو ءههجو يف 5 يعفاشلاو «ةياور يف

 ةراجإلا فاللخلا اذه ىلعو «هحو نم هسفن نم 0 ناكف «ةلصتم مهنيب عفانملا نألو «ةداهشلا لوبق

 نيابتو «مهداهش لبقي ال اذغو «ةلصتم مهنيب عفانملا ذإ ؛ةمهتلا عضاوم هذه نأل ؛اهوحنو ملسلاو فرصلاو

 .رخأ هجو نم لاضتالا عنمب ال كالمألا

 نإو فالح الب زوجي ةميقلا نم رثكأب ناك نإ هل هتداهش لبقت ال نمم عاب اذإ عيبلاب ليكولا نأ :"ةياهنلا" يفو

 نإو ءامش افالح «ةفينح يبأ دنع زوجي ال ريسي نيغب ناك نإو «عامجإلاب زوجي ال شحاف نبغب اهنم لقأب ناک

 ديقو ءزوجي :ةبراضملا ةياور يقو «زوجي ال :عويبلاو ةلاكولا ةياور يف :ناتياور ةفينح يبأ نعف ةميقلا لثمي ناك

 لیکو اذكو ءزاج نويدملا هدبعو هبتاكمو هنباو هيبأك لكوملل هتداهش درت نم عم دقع ول هنأل ؛"ال" :هلوقب

 (يعليزو حتفو ٍئيع).هالوم نم عاب اذإ دبعلا

 «هكولممل ديسلاو «تاحوزلاو ءاولفس نإو دالوألاو ءاولع نإو تادجلاو دادجألاو ناوبألا مهو :خلإ درت نم

 (نيكسم) .كيرشلل كيرشلاو «بتاكملاو



 ليك ولا تافرصت 4۹۸ ةلاك ولا باتك

 ةدايزو «ةميقلا لثمع هؤارش دیقیو قئيلاو ضرعلابو 53 وأ لق اع هعيب حصو
 ليك ولا ءارش يأ انضيا هعيب حص و يأ سم مطما عيبلاب ليك ول

E Gaji NEE ei EDU i PRE EKO ecir Gb لا ميوقت تحت لخدي ام وهو ءاهيف نباغتي 

 نم لق امج هعيب زوجي «ةئيسنو دقنو عاتمبو نمت رادقم ديقي ملو «قلطملا عيبلاب الحر لكو اذإ يأ :هعيب حصو
 كلذ كلمت ال هلكوم نأل ؛الصأ لقألاب عيبي نأ هل زوجي ال هنإف ؛فرصلاب ليكولا هيلع دري و ءرثك وأ نمشلا

 و و ا اي لوا و :ةئيسدلاو ضرعلاب (حتف «ٰييع) .هليك و اذكف «صنلاب

 «ةراجتلل كل ناك اذإ ام ةفينح يبأ دنع ديقم وهو. ؛ةعيشن غيب زارج يف: قلطأو لحأ ىلإ هعاب ول تقر ا

 امن ديقمو «تفي هب و «دقنلاب عيبلا ىلع وهف ءاش هعيبيل لحر ىلإ ال زغ تعفد اذا ةأرملاك زوجي ال ةجاحلل ناك نإف

 «هلثم يف سانلا نباغتي ال ناصقنب هعيب زوجي ال :الاقو ¿زو وجي ال ةدملا لوط نإف هيلا سانلا عيبي لجأ ىلإ ع عاب اذإ

 ليكو تلا ديقي اذهغو «فراعتملاب ديقتي ةلاكولا قلطم نأل ويفعل لوق وهو «ريئاندلا وأ مهاردلاب الإ زوج الو

 ةنسلا كلت نم ةحاحلا مايأب دمحلاو محفلاو ةيحضألا ءارشب

 لامعا ؟مهتم ءارشلاب لیکو لاو «ةمهتلا عصضوم ريغ ٤ هقالطإ ىلع ي رحيق «قلطم عيبلاب ليك وعلا نأ :مامالل و

 زر ةقيسنلا و «مهتي الف «عيبلا يف كلذ نك لك وما ىلإ اهبست ةرساحت ةقفصلا ئأ ر املف «هجقنل ها رتشا 5

 كللت ف بق راعتم لجأب عاب لإ :هابحاص لاق و «مامإإلا لوق ن عع بيحضصلا ىلع ترضق ۾ وأ ةدملا تلاظ اندنع

 كلذ ىلإ نمثلا كلذبو «ةعلسلا كلت عابت لجأ ىلإ عابف ؛ةراجتلل عيبل ا ناك نإ فسوي ىبأ دنع ز و (ةعلسلا

 «ىوتفلا هيلع و «ةئيسنلاب عيسي نأ هل سيل نيدلا ءاضق وأ ةقفنلا ىلإ اسلا عيبلاب ليك وتلا ناك نإو «زاج لحألا

 (حتف «ييع) .ةيالغلا تلاق امهوقبو

 ؛ةميقلا لثع ائيش ليك ولا ءارش زوجي «نمثب دييقتلا نع قلطملا ءارشلاب الجر لكو اذإ يأ :خ! هؤارش ديقيو

 ؛ز وجي اي هنإف ءاهيف نباغتي دي هدايزب هارتشا ادا امع هب زرتحاو ؛ةدايزلا كلت ف سانلا نياغتي ةدايزب ه ٌةارش روک و

 دارملاو «عامجإلاب ةميقلا لثمب دييقتلاو «هريغب هقحلأ هقفاوي مل املف «هسفنل هارتشا هلعلف «ةققحتم هيف ةمهتلا نأل

 سانلا باعت :مشوقو ؛هشحفل اضعب مهصعب دخ ال هانعمف ف سانلا نباغتي + :مهشوقو ءعادخلا نياغتلاب

 تحت لحخدي ام :ريسيلا نبغلا يأ [(ىيع) الا ةي رل ا يلا يس لا قيفلا أ ] EL فو

 ,نيموقملا موقت تحن لحاد ةعبسلاو ةرشعلا نيب امف ةعبسب رخآو ةينامثب رحآو ةرشعب لدع هموق نأب نيموقملا ميوقت

 تاناويحلا يقو ةميقلا رشع :فصن ضو رعلا يف شحافلا دح :ليقو «شحاف هه وني لحخدي ال امو

 0 سانلا نب ف ورعم ريغ ةرعس ناك ادا اده و «ةميقلا رشع عير: مهاودلا و «ةميقلا ى س“ راقعلا 7 (ةميقلا رشف

 ولو «لق نإو نبغلا هيف ىفعي ال «نبحلاو زوملاو محللاو زبخلاك افورعم ناك اذإ امأو «نيموقملا موقت ىلإ هيف جاتحيو
 (حتف) ]۱۷۷/۲ :قئاقحلا زمر|.ىفي هبو ادحاو اسلف ناك



 ليك ولا تافرصت ء۹۹ ةلاك ولا باتك

 در ولو «يقابلا رتشي راد | اب ارم ارا یر دم عاف دی ديب هلك رار

 رارقإب اذكو «رمآلا ىلع هدر «لوكن وأ ةنيبب بيعلاب عيبلاب ليكو لا ىلع عيبملا يرتشما

 بيعتي ام ديقم همدعو زاوحلا يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا نأل ؛دبعلا عيب يف ةلأسملا عضو :هلكو ولو

 قلطم ظفللا نأل] ؛عيبلا يأ :حص (حتف ؛ئيع) .اقافتا هفصن عيب زوجي ةكرشلاب بيعتي ال ءيش لكو «ةكر شلاب

 ؛ةكرشلا ررض هيف نأل ؛حصي ال :امهدنعو «ليكو تلا قالطإل ؛ةفينح يآ دغ يأ [(ئيع) .اقرفتمو اعمتحم زوجيف

 ا و قريتنا نوووشتا ,قلطملا رمألا تحت لحدي الف ةميقلا هب صقنت بيع يهو

 يقابلا عيبب كلذ نيبتيو «قيرفتلا ىلإ جاتحيف ؛ةلمح هيرتشي ثي نم دجي ال نأب لاثتمالا ىلإ ةليسو عقي دق فصنلا عيب

 (حتف ؛يیع) .ةفينح وبأ هلاق ام سايقلاو «ناسحتسا وهو ؛ةثالثلا تلاق امهوقبو «هدعب

 فقر دملا ضن ليك رل ىرفشاف ءاديع هل. يرعسم ناب كرتا ى هلكو ولا يآ ع ااو ءارشلا يفو

 عيبلاب رمألا نألو «عيبلا نود ةمهتلا ققحتي ءارشلا يف نأ :ةفينح يبأل قرفلاو «يقابلا ا هي ا ام هؤارش

 قرف الو «قالطإلا هيف ربتعي ملف حصي ملف «ريغلا كلم فداص ءارشلاب رمألاو E ف رسم كل فداصي

 عقي دق ضعبلا ءارش نأل ؛لكوملا مزل امصتخي نأ لبق هيقاب ىرتشا نإف «هنيع ريغب وأ هنيعب دبع ءارشب ليكوتلا نيب

 در لبق يقابلا ىرتشا اذإف ءاصقش اصقش هئارش ىلإ جاتحيف ؛ةعامج نيب اثوروم نوكي نأب لاثتمالا ىلإ ةليسو
 (حتف «يرهوج) .ليك ولا مزل الإو «قافتالاب لك وملا ىلع ذفنيف «ةليسو هنأ نيبت «عيبلا رمالا

 .دئازلا نسلاو ةدئازلا عبصإلاك ثدحي ال وأ «حورجلاو حورقلاك ةدملا هذه يف هلثم ثدحي ناك ءاوس : بيعلاب

 .نيميلا نع ليكولا راكنإ يأ :لوكن وأ (ندعم «ييع) .مدق بيعلا نأ ىلع ليكولا ىلع يرتشملا اهماقأ :ةنيبب

 مدعل ؛رطضم ليكولا لوكنلا يفو ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل ؛نيتروصلا يف لكوملا وهو :رمألا ىلع هدر (ندعم)

 بيعلاو «لكوملا دي ف لصح بيعلا نأ ليكولا رقأ ول يأ :خلإ رارقإب اذكو (نيع) .رمآلا مزليف عيبملا هتسرامم
 هؤاضق نكي ملف «عئابلا دي يف ناك بيعلا نأ ملعي يضاقلا نأل ؛رمآلا ىلع ليكو لا هدر «هلثم ثدحي ال ام

 .لوكنلا وأ ةنيبلا ىلإ الو «رارقإلا ىلإ ادنتسم
 وأ ةنيب نم ةجح ريغب يضاقلا هدري نأ :همكحف «دئازلا نسلاک اثداح نوكي ال نأ امإ ولخي ال بيغلا نأ :لصألاو

 دنع هنوكب هملعل ؛ثداحلا ريغلا لثم :همكحف ةدملا كلت لغم يف هلثم ثدخي ال هنكل اثداح نوكي وأ «رارقإ وأ لوكن

 ؛عيبلا خيرات فرعي ال نأب يضاقلا ىلع هبتشي دق لاحلا نأ :نئملا يف رارقإلا وأ لوكنلا وأ ةنيبلا طارتشا ليوأتو «معئابلا

 ةموصخلا هجوت يف ةجح مهوقو ءءاسنلا وأ ءابطألا الإ هفرعي ال ابيع ناك وأ «خيراتلا رهظيل ؛ةجحلا هذه ىلإ جاتحاف
 ءاهنم ءيش ىلإ جاتحي ال ءارهاظ بيعلا ناكو «عيبملا نياغ يضاقلا ناك ول يح ءدرلل ةجحلا ىلإ رقتفيف ءدرلا يف ال

 لوكنلا اذكو ءةلماك ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل ؛لوكن وأ ةنيبب هدر «ةدملا كلت لثم يف هلثم ثدحي ابيع ناك نإو

 -« زك ول ىلع ادر فک ليك ولا ىلع يضاقلا در اذإ اهلك عضاوملا هذه يف مث .ليكولا ىلع دريف «هقح يف ةجح



 ليك ولا تافرصت :O +« ةلاك ولا باتك

 رمال يأ لجأ ىلإ يأ عيبلاب ليكولا 7

 ایف ۴ «ع اضف ءانهر ب 00 ليغ ولو اا ةبراضملا ينو «رمالال
 نمشلاب لختأ ۾ أ

 نيتروضلا يف ليك ولا يأ لالا كله يأ 5 0 ص UTS i ا

 ةحجح رارقإلا نأ ؛لك وما ىلع ادر اوكي اي يضاقلا عءاضقب ليك ولا را رقاب عونلا اله ق ةيلع هدر ناك لإ و =

 هيلغ هد رف .لك وملا مصاخي نأ هل نکل ؛هريغ ىلإ ىدعتي الف «توڪسلا ةنكمأ ةئأل ؛هيلإ رطضم ريغ وهو «ةرصاق

 نأ هل ناك خسفلا ثيح نمف عه ريصاق ةا نأ ريغ «يضاقلا ةيالو مومعل ؛خسف ِءاضقلاب ڈرا نل هل رکن وأ نع

 نم ءاضرب هرارقإب ليك ولا ىلع يرتشملا هد ر لإ و (هرا رقاب يضاقلا در درجمت هيه راي اي ر وق ضقلا ثيح و :ةهسصاخغ

 اذإ ام فالخب .لكوملا وهو «ثلاثلا قح يف ديدح عيب يهو ؛ةلاقإ هنأل ؛لكوملا ىلع هدري نأ هل سيلف ءءاضق ريغ

 تاض واعملا ف طرش وهو ۽ ىضازعلا مدعناف ءاهركم ناكف ءاضقب لضح دلا نأل ؛ ضاق ءاضقب هرارقإب هيلع هدر

 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .لكلا قح يف اخسف لعجف «ةيلاملا

 :لكوملا لاقف «لحجأ ىلإ ليكولا عاب ول يأ [(نيع) .دييقتلا ىلع ةلاكولا ئبم نأل ؛لكوملا وهو :رمالل لوقلاف
 .هتهحج نم دافتسي رمألا نأ ؛رمالل ل وقلاف «ء يشب دقت , 0 رمألا تقلظأ :ليك ول || لاق و لاح نمثب عيبت نأ كترمأ

 لوقلاف لك وملا هنيع اميف افلتحا ولو ةتفلؤلا لاق ولو علاق ىلع قتعلاو ةراجإإلاو بتاكملاو ح حاكنلا ف وكحلا الك و

 رمألا درج ال دقنلاب الإ هعبت ال :هل لوقي نأ ا عيبلاب هليكو رمآلا رمأ نم دارملاو ءركذ ام لمشيل ا ناكل "هل

 لاق ۾ «دكقنلاب عيبلاب كترمأ :لاملا تاز لاقف «لاملا برو تراضملا فلتمما . م :براضملل ةبراضملا فو

 عمومعلاو قالطإلا ةب راضملا ف لصألا نأب ؛ب راضملل لوقلاف عةيلع درت م و ءاقلطم عيبل اب ئترهأ :براضملا

 نمل لوقلا ناكف ءابلاغ دقنلاب لصحي ال وهو «حبرلا اهنم دوصقملا نألو «عاضبإلاو عاديإلا كلم هنأ ىرت الأ

 فالخبو لگوي الو عدوي ال هنأ ىرت الأ ءلصأب اهيف سيل مومعلاو قالطإلا نإف ؛ةلاكولا فالخب ءلصألاب كسم
 قاللطإللا ط وقسل ؛لاملا تنازل لوقلا ن وكي ثيح رخخأ عون 5 براضملاو 2عاول ف ةبراضملا لاملا 57 ىعدا ادا اف

 فالخج «هدنع ناك لجأ يأ ىلإ وأ امهدنع فراعتم لحأ ىلإ وأ ادقن هيضتقي عيبلاب رمألا قلطم مث ءامهقافتاب

 (حتف) 5//١7[ :قئاقحلا زمر| .راجتلا نيب فراعتم لحأب ديقتي ثيح «ةبراضملا

 دبع عيبب الجر لحر لکو ول يأ [(ندعم) .سلفم هنع لوفكملاو ليفكلا تانم نأب ليفكلا يأ ] :هيلع ىوتف

 = ايك ولا ىلع كاملا كلهف اشک هب ذخأ وأ ؛ليك ولا دي يف نهرلا عاضف اته نمئلاب ذحأو ؛ليك ولا هعابف

 (ندعم) .ليك ولا دي ق نهرلا عاض يأ :ع اضف ندعم .نمفلا بيست وأ نمقلا لدي يا :نهكلاب



 ىف الك «هلدب ضيف ادا اذكف «نمضي م ليک ىلا دنع كلهو (نمثلا لق وتسا ولو ؛ءافيتساللا بتا ةقيل و نامكرالاو

 «ضبقلا نع هاش اذإ يح E ق ققق هذال ؛زوک ال هناف ؛اليفك وأ انهر نيدلاب كسا ادا يدل ضبقب ليك ولا

 عةباين ال ةلاصأ نمشلا ضبقي عيبلاب ليك ولاو «نهرلا لخأو ةلافكلا لود نيدلا ضبق يف هبانتسا دقو عهيش حص

 .هرجح لك وملا كلمي ال اذهلو

 ىلع يه لب :ليقو ءأربي ال ليصألا نأل ؛ةلافكلا يف ققحتي ال ىوتلا نأل ؛ةلاوحلا انه ةلافكلاب دارملا :ليقو
 عفريو ءاليفك ليكولا ذحأي نأ وه اهيف ىوتلا :ليقو ءنيسلفم ليفكلاو ليصألا تومي نأ اهيف ىوتلاو ءاهتقيقح

 عوجرلا ىري الو «ةلافكلاب نيدلا نع ليصألا ةءارب نم هاري ام ىلع مكحيف «ليصألا ةءارب ىري مكاح ىلإ رمألا
 نم لوقو ءاسلفم ليفكلا توم هب مكحيو «بهذملا يكلام ىضاقلا نوكي نأ :لثم ءاسلفم هتومب ليصألا ىلع

 ىلع هب عح ري لپ 006 هيلع لاتحملا تومع ةلاوحلا ىف ىوتي ال نيدلا نل ؛ء يشب سيل ةلاوحلا ةلافكلاب دارملا :لاق

 (ةيانع «حتف «ٰييع) .نيسلفم امو ىوتي امنإو «ليخم ا

 كلحاو مالكب امهلك و اذإ اذهو رخالا لود هدارفناب هد الک و اميف فرصتي نأ امتدح سيل عقأ :خإ فرصتي و

 درفتي نأ امهنم دحاو لكل ناك نيمالكب امهلكو اذإ امأو «هذه يأرما علخبو ءاذه يدبع عيبب امكتلكو :لاق نأب

 اذإ اه لشو فيلع اروح اض ؤا ادبع رخآلاو القاع اغلاب ارح امهدحأ ناك اذإ ام هقالطإ لمشو ؛فرصتلا يف

 فقولا ىلع ةيلوتلاو ءاضقلاو ةبراضملاو ةياصولاو .هدحو فرصتي نأ رخآلل رجي مل «هلقع بهذ وأ ءامهدحأ تام

 دارفنالا فقاولل نإف «؛نالف عم هل لادبتسالا وأ رظنلا فقاولا طرش ةلأسم ق الإ دارفنالا امهدحأل سيلف ؛ةلاكو لاك

 (ةيانع «حتف «نييع).كالف كود

 لجأ فرصتي ال يأ |[ (ئيع) .لئاسم ةسمح يف هدحو انه دح أ فرضي نأ وک هنأ الإ يآ | :ةموصخ ف لإ

 نودب امهدحا يآرب ضري مل لك وملاو ا ا ا جاتحم هنأل ؛امهملكت طرتشي :رفز لاقو ءامهدحأ ملكت زوجيو

 سلجم يف شحوتلاو شيوشتلاو فسعتلا ىلإ يدؤي ملكتلا ف امهعامتجا نأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو «رحآلا

 يأرب امهدحأ رشابيف بوصألا وه ام طابنتساو ةموصخلا ميدقتل ؛ءاضقلا سلجم لبق هيلإ جاتحي يأرلاو ءءاضقلا

 طرتشي هنأ نيعي ام همالك يف سيلو ءاضيأ اندنع زوجي ال رحآلا يأر نودب امهدحأ رشاب ول ىح ءرخآلا
 اقباس هنوك نمو هنم معألا وه ام ىلع لمحيف «مهتماع دنع طرشب سيل كلذ نل ؛ةفاوصملا دنع ةيأرا زويطخ

 (ةيانع) ١[ 75/7 :قئاقحلا زمر| .ةموصخلا ىلع



 ليكولا تافرصت ه.؟ ةلاك ولا باتك

 5 E ESE ESE لیکو لكوي الو ,نيد ءاضقو ةعيدو درو لدب الب قاتعو قالطو

 ؛ضوع ريغب امهديق امنإو [(ئيع) .ادرفنم اهدحأ فرصت زوجي اضيأ قالط فو يأ | :لدب الب قاتعو قالطو
 ا كبف جاتحي هنأ ؛ةلجو اه لجأ دارفلإ زو "يأ لف قاتعلا وأ 000 قكالطلا ٤ نيتساللل لي وتلا ناک اذإ نيكي

0 

 نوكي نأو ؛هاقتغأ وأ اهاقلط :لاق نأب نيزجنم انوكي نأ قاتعلاو قالطلاب ذارملاو ۷۹/١] .:قئاقحلا زمر] .يأرل

 ‹«قالطلاب امهدحأ درفني ال ءامكيديأب اهرمأ :لاق وأ ءامتتش نإ اهاقلط :لاقو ءامهلكو ولف «نينيعم دبعلاو ةأرملا

 ىلإ جاتحي هنأل ؛امهعامتحا مزل «نيعم ريغ دبع قتعب وأ ءاهنيع ريغب ةدحاو قالطب امهلكو ول اذكو «قاتعلاب اذكو
 ةيشم دنع قاتعلاو قالطلا لزني الف ءامهتيشع. قيلعت هنأل ؛امتنش نإ هاقتعأ وأ اهاقلط :لاق اذإ ام فالخب «يأرلا

 نأ ايعدلالا سيل ءاعيج ساقط لاق رل اكر يش هل ضيوفنا هال اتيا رمألا ليج ق اكو فتحا

 (حتف) .ءيش عقي ال «نيتقلط رخآلاو «ةقلط امهدحأ اهقلطف ءاثالث اعيمج اهاقلط :لاق ولو «هدحو اهقلطي

 (ئيع) .فرصتلاب دارفنالا امهدحأل زوجي اضيأ قانع فو يأ :قاتغو

 ةيراعلا در اذكو :دارفنالا زوجي اضيأ هيف يأ | :ةعيدو درو (ئيع) .اعيمج قاتعلاو قالطلا ىلإ عجري :لدب الب

 امهنم دحاو لكل سيل «ةعيدولا ضبقب نيلحر لكو اذإ هنأل ؛اهدرب ديق [(نييع ءط) .دسافلا عيبملاو بوصغملاو
 نيعمتجم امه وانت هرمأ ذإ ؛كلاملا نذإ ريغب ضبق هنأل ؛هلكل اسا ناس ءرخآلا نودب ضبق اذإو «ضبقلاب درفني نأ

 قرف ال هنإف «ىلوأ ناكل "نيع درو" :فنصملا لاق ولو «ءىش ضبقب دارفنالا ةلاح يف رونا نکی ملف :ةرياقرفتما ال

 «يأرلا ىلإ هيف جاتحي ال هنأل ؛اهدر يف دارفنالا زوجي ثيح دا عيبملاو بوصغملاو ةيراعلاو ةعيدولا در نيب

 شنيع .دحاو ظقح نم ريح نيئا ظفحنأل ءاحيحص اضرغ هيف لكوملل نال ءاهسبق قال

 لثم هنإف «نيدلا ءادأب امهدحأ درفني نأ زوخي «نئادلا ىلإ لكوملا نيد ايضقي نأب نيلحر لكو ول يأ :نيد ءاضقو

 وه ام هيف هجولاو عةعيدولا نى مكح لثم همكح نإف «نيدلا ضبق فالخن ؛يأرلا ىلإ جاع ال ةعيدولا در

 نوكي لك و ملا نيد هسفن و مث «هسفن ةحاح يف لك وملا لام فرص اذإ نيدلا ءاضقب ليكو لاو ءاهيف هحولا

 (حتف ءيشحم) .لكوملا نيد ءاضق يف اعربتم
 نذإ الب لك وي نأ ليك ولل :نوهجأ لاقو |(ٍنبَع ظر .ةيف لك و ایف لگ وپ نأ هل سیل نعأ | :ليكاو لك وي الو

 نود هيأرب ىضر هنأل ؛!"كيأرب لمعا" :لكوملا هل لاق وأ لكوملا نذإ هل نوكي.نأ الإ كلذ هل سيل :انذنغو «لكوملا

 زوجي هنإف نمثلا هل ردق اذإ الإ «هب ليكوتلا نود فرصتلا هيلإ ضوفملا نألو ءضيوفتلا نودب هكلمي الف «هريغ يأر

 هترشابم نع ليكولا رجعي نأ الإ اضيأ نيهجولا نيد ليك وتلا هل سيل :كلامو يعفاشلا دنعو «هتبيغ يف هدقع

 نأ لوألل نوكي ال يح «لكوملا ن ,ê EE يناثلا ناك رحآ الحر لیکو لا لک وو هيلإ لک ولا ضوف اذإف «هسفنب

 «ةفيلخلا نذإب الا هكلمي ال ثيح ثيح «يضاقلا فالحتسا ريظن وهو ؛لكوملا توم نالرعنیو ؛هتومع. لزعني الو «هلزعي



 ليكولا تافرصت | مى اى“ ةلاك ولا باتك

 عاب وأ «هترضحب دقعف کا نذإ الب لکو نإف :"كيأرب لمعا' قفا E الإ
 لوألا ليك ولا یاش | ليك ولا نبت لا لول ل لكوملا نم

 وأ اسلا ةرحلا هن ريعص رفاك وأ تاک وأ دبع E لإ و و حص ءالاجأف 9

 يبرح وأ يم 2 بتاكم جوز يأ ىتحألا مين لوألا اکو

 .رجي مل «یرتشا وأ اهل عاب
 فاعاح :ةحلعبملا ةرسعلا يأ

 ؛ةفيلخلا توم نالزعني ال نكل ءامه ةفيلخلا لزعب نالزعنيو «هتومب الو لوألا يضاقلا لزعب يناثلا لزعني ال مث =

 لزعنيف هسفنل لماع لكوملاو ؛هنذإب يضاقلا هالو وأ وه هالو يذلا لزعني الف نيملسملل لماع ةفيلخلا نأ :قرفلاو
 (ندعم «حتف) ]۱۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .هقح نالطبل ؛هتومع. هليكو

 زاجأف «يبجأ عاب وأ «لوألا ليكولا ةرضحب يناثلا ليكولا دقعف ؛لكوملا نذإ الب ليكولا لكو ول يأ :حص

 ليكولا ىلإ قوقحلا عجرتو ءلصح دقو «هيأر روضح دوصقملا نأل ؛نيهجولا يف حص «يبحألا عيب لوألا ليكولا
 همالك رهاظو «لوألل ةدهعلا موزلب يضر لكوملا نأل ؛لوألا ىلإ :ليقو ءدقاعلا وه هنأل ؛حصألا يف يناثلا

 ليكولا ةرضح نأو ء«لكوملا وأ ليكولا ةزاجإ نم دبال هنأ ىلع ةماعلاو «ضعبلا لوق وهو «ةرضحلاب ءافتكالا

 هقلع لكوملا ناكف «طرشلاب قيلعتلا نالبقي امهنأل ؛قاتعلاو قالطلا نع ازارتحا دقعلاب ديقو «يفكت ال لوألا

 (حتف «ييع) .قيلعتلا لبقي ال هنإف عيبلا فالخب «لوألا ةرضحب يناثلا ليكولا قيلطتب قلطت الف «لوألا ظفلب

 جيورتلا يأ [(ندعم) .اهام يف ءالؤه فرصت زوجي ال ىيعملاو ءارشلاو عيبلاو جيوزتلا نم دحاو لك يأ ] :رخي م
 كلمي فيكف «هسفنل حاكنلا كلمب ال دبعلا نأ ىرت الأ «ءالؤل ةيالو ال هنأل ؛ءارشلا وأ عيبلاب الام يف فرضتلاو

 ا دعرللا اهلو اعام وأ رخ وأ ایک 81 نيروقرفاكلو ,ملسملا ىلع هل ةيالو ال رفاكلا اذك و «هريغ حاكنإ

 ىلع هفرصت توملا لبقو «هفرصت رجي مل «ةدرلا ىلع تامو ريغصلا لام يف فرصت وأ ةملسملا ةرحلا هتريغص جوز

 .اعاجنإ وقوم هكلو

 دترخلل ةله الو «هةلملا دمحعي حاكنلا واروع أل ؛كلكؤا دعي ملسأ نإو زوجي ال ثيح «هسفنب هحورت فالخب

 نأل ؛فقوتي راغصلا هدالوأ هخيوزتو ؛لاخلا يق زيخم هل نوكي نأ فقوتلا طرشو N فهل زي ال ذإ ؛فقوتي الف

 هيلع يقب ام دبع بتاكملاو «لطب تام نإو «حاكنلا حصو ذفن ملسأ نإف «يضاقلا وأ يلولا وهو «لاحلا يف ازيجج هل

 امل: ئرتشا اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل "ااه اغ ئرتشا وأ" :فدضملا لاق ولو فرصعلا كلب ال دبحلاك همكخف «مهرد

 (ةيانع «حتف «ْييع) .اهامم اه ىرتشا اذإ اميف زاوجلا مدعو «ةلاحم ال زئاج كلذو «هسفنل ايرتشم ناك هسفن لام



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب اک ةلاك ولا باك

 r ةموصخلاب ةلاك ولا باب

 50000 90 لا ضبقبو ءضبقلا كل ال يضاقتلاو ةموصخلاب ليكولا

 خإ ضبقب نيك ولا يف نك وتفلا هيلعو نودلا:بلط:يأ

 نأل ؛ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا نع ةموصخلاب ةلاكولا رخأ [(ةيانع) .قحلا راهظإ يف لمعتسي لوق يهو] :خإ باب

 نأل وأ ؛نمثلا و 1 عيبملا ةيلاطمل ن ا يف كلذو «هتمذ يف وه نمم هؤافيتسا بجي ام رابتعاب عقت ةموصخا

 نه ل اعافت وشو yr ليكولا (ةيانع) .ر . سيل امت ريختلاعلا تقحتساف ءاعرش هروجهم ةموصخلا

 .ضبقلا ال تح قايسفيم «تدح .تذعأ يآ يد د تيضاقتو «ئيد هنم تيضتقا وأ «هنید ىضق

 ؛نيدلا ضبقي يذلا وه يضاقتملا نأ راجتلا نيب اهيف فرعلا ةدلب ف يضاقتلاب ليك وتلا ناك نإ رظني هنأ ىلع

 دقو ؛ءالكولا يف ةنايخلا روهظل ؛اضيأ ةثالثلا تلاق رفز لوقبو ءالف الإو ءضبقلاب اليك و يضاقتلاب ليكولا ناك

 لع د ضبقلا NE اي امك ۾ ضبقلا هي هتم وصخ ىصر هنألو علاملا اع نحوي هي نم ةموضصخلا ىلع و

 فم لقا
52 , 2 

 كللع ذيأ امك ةمزالملا لیکو ضبقلاو ةموصخلا فل الو ءاعامجاإ ةموصخلا 1 ضبقلا فقال يضاقتلا اوسو و

 ليك ولا نال ؛انيدن وا ناك انبع ضبقلا فل ةم وصخ اب ليك ولا :ةنالثلا انئاملع دنع و «حلصلا لیک و ةموصخلا 1 ل 0 1 8 ا 4| : 2 ا کل د م . 1 :

 مهوتل ؛هيف ةمئاق ةموصخلاف صضبعي م امو ‹ ضبقلاب نوټ يضاقتلاو ةموصخلا مامنإو يهماشإب ليك و ءيشلاب

 وهف هب الإ بجاولا متي ال امو «سالفإلا و وأ لطملا وأ يضاقلا توم نم ضراعب تابثإلا رذعتو «كلذ دعب راكنإلا

 (ةيانع .حتف) ١[ ١[ ا :قئاقحلا زمر] .بجاو

 چ

 نيدلا نع هأربأ وأ نيدلا هنم قوتسا نيدلا بر نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ول نح «ةفينح يبأ دنع :ةموصخلا كلم

 امص ليك ولا بصف :كيلمتلل ازهأ ةضيقب رمألا نوكيف ؛بولطملل كلم ليكولا هضبقي ام نأل ؛هدنع هتنيب لبقت
 ةيا ورو يعفاشلل لوق ف 8 الإ ةثاللثلا و رفز لاق هب و .هنع ةياور وهو اس نوكي ال :الاقو عةعفشلا ضبقب ليك ولاك

 ضبقلاب اضرلا نكي ملف «تاموصخلا يف يدتهي لاملا ىلع نمتؤي نم لك سيلو ةموصخ ريغ ضبقلا نأل ؛دمحأ نع
 ىضقت نويدلا نأل ؛كلمتلاب هلكو هنأ :ةفينح ىبألو «ريغ ال نيدلا ضبق لوانتي ليكوتلا نألو ؛ةموصخلاب اضر

 نوكيف ةعفشلا ذحأب ليكولا هبشأف «هجو نم هقح نيعل ءافيتسا لعج هنأ الإ روصتي ال هسفن نيدلا ضبق ذإ ؛اهاشمأب

 .اهط افلح :ةدنع لبقت هيلع ةنيبلا ليكو لا ماقأو ميرغلا دحح اذإ اذكو اچ

 :نئادلا ليكو ناك اذإ ام ديقم ال وأ ةمرضخلا كله ضبقلا ليكو نأ يف :ةيبحاصو ءامإلا نيب فقالا نأ ملعا مث

 ذخألاو ةمسقلا ليكو فالخب ؛اقانفتا ةموصخلاب لیکو نوكي الف بئاغلا لام ضبقب يضاقلا هلك و اذإ امأ

 (حتف ءئيع) .اقافتا ضبقلا عم ةموصخلا كلب هنإف «بيعلاب درلاو ةبهلا ف عوجرلاو ؛ةعفشلاب



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب -1 ةلاك ولا باتك

 فقو «هعاب لك وملا نأ ضبقلاب ليك ولا ىلع ديلا وذ نهرب ولف ءال ,نيعلا شضبقبو
 ةنيبلا ماقأ يأ ةحيتنلل عافلا

 د يڪ ليك ولا رقأ ولو «قالطلاو قاتعلا كلذكو ايقاع يع ی رك هلا
TANلک وملا وهو  

 وه لب E il ضوبقملا i ؛كلمتلاب ليك و نيدلا ضبقب re نأ :ةفينح يبأ دنع نيل ضبقب

 ليك و هنإف «نيعلا ضبقب ليك ولا فالخب انفك بصتناف ءاهفايعأب ال اًهاثمأب ىضقت نويدلا نال فح لذي

 (حتف «ٰييع) .امصحخ بصتني ال اذهلف ءاضح انيمأو الوسر راصف «ةلدابملاب اليك و نكي ملف «هقح نوع ءافيتساب

 (ئيع «ط) .هضبق ليکو لا يعدي يذلا ءيشلا عاب يأ ءديلا يذ نم :هعاب

 هلك ۾ يذلا نم ها رتشا هنأ ةنيب ديلا ود ماقأف «باغو هل دبع ضبقب تز لحجر ل اکو ادإ يأ ا رمألا فق و

 لك وملا رضحي ىح فقوتيو «نيعلا ضبق نع ليك ولا دي عتم قح يف لبقتو ءارشلا تابتإ يف هتنيب لبقت م «ضبقلاب
 نأ :ناسحتسالا هجو.«ربتعت ملفا ؛مضخ ىلع تماق ديلا يذ ةنيب نأل ؛ليكولا ىلإ عفدي نأ سايقلاو ءاناسحتسا

 ام ىلع ةنيبلا ةداعإب مصخلا رمأ < «لكوملا رضح اذإف «ضبقلا 32 لك وملا ماقم همايقل ؛هدي رصق 2 مصح ليك ولا

 هلع يق لبقتفا ءبسحتقا ديلا قع يق وصف ليكو لاو بديلا رتصق ىلحو ىل سفن ىلغ تساق ةتيبلا نآل تب ىغدا

 قح يف ال «ديلا رصق قح يف لبقت اهِإف «ةلاكولا نع هلزع لكوملا نأ ةنيبلا مصخلا ماقأ اذإ امك «هنع هدي رضقتو

 (حتف ؛ئيبع) .لزعلا توب
 ءاهجوز ىلإ ةأرمل لقنب وأ لولا ىلإ ةمألا وأ دبعلا لقتب الحر لحجر لك و ادإ يأ :قالطلاو قاتعلا كلذكو

 ثفاقأ وأ «لك وملا نم ناقرالا ىلع هديب وه نم 0 (قاتعإلا ىلع ةنيبلا كولمملا ماقأف هب أ ام ليك ولا دارأو

 يف اناسحتسا لبقتو .مصخ ىلع ال اهمايقل ؛اسايق ةنيبلا هذه لبقت ال ءاثالث اهقلط اهجوز نأ ىلع ةنيبلا ةأرملا

 مصخب سيل ليكولاو «ليك ولا دي رصق كلذ ةرورض نمو «قالطلاو نهرلاو قتعلاب ءاضقلا نود ليك ولا دي رصق
 ديلا رصق ةرورض نم سيلو «هدي رصق يف مصخ هنكلو «قالطلاو قتعلا تابثإ وهو ءةروكذملا ءايشألا دحأ يف

 (ةيانع «ئييع) .عامجإلاب اذهو «هريغ نود طقف رصقلا يف اهانلبقف «بئاغلا ىلع قتعلاب ءاضقلا

 نإ ءاربإلا وأ ضبقلاب هلكوم ىلع هيلع ىعدملا وأ يعدملا لبق نم ناك ءاوس ةموصخلاب ليكولا رقأ ول يأ :حص
 لاقو هيلع هرارقإ حصي ءءاضقلا سلجم ف هيلع ىعدملا بناخج نم ناك نإ لاملا موزلبو ( يعدملا بناج نم ناك

 نم هب یتا امو ‹يضاقلا سلجم يف هنع ةموصخلاب رومأم وه ذإ ؛رومأملا ريغب ىتأ هنأل ؛دفني الو حصي ال :رفز

 9 .سايقلا وهو ًالوأ فسوي يبأ لوق وهو «ةثالثلا تلاق هبو «حصي الف ؛باوح رارقإلا



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب هة“ تكاد

 ضبق يف بئاغلا ليكو هنأ ذا قعو لام كلا لیک وت لطبو ك الاف
 هرارقإ حصي ال يأ

 يعدملا ي 5

 a a EDA ETE .................. الإ هعفدب رمأ ميرغلا هقّدصف هنيد
 ةلاك لا يعدم نيد كلا ببئاغلا نيد 53

 داريو اراك وأ ناك ارارقإ ؛باوجلا قلظم وهو لکو ملا هكلمي ام هتحت لخديف ؛حيحص ليك وتلا نأ :اتلو =

 ؛ةموصخلاب ليكو لا ديقو «عئاش ببسملا ةدارإو ببسلا ركذف «هل ببس األ ؛ازاجم افرع باوجلا قلطم ةموصخلاب

 دحلا ريغب ديقي باتكلا ةلأسمو و هرارقإ حصي ال ثيح حلصلاب ليك ولاك ءاهريغب ليكو لا نع زارتحالل

 ۱۸١/۲( :قئاقحلا زمر] .ةهبشلل دوقلاو دحلاب هلك وم ىلع ليك ولا رارقإ حصي الف تا
 :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع حصي ال ءءاضقلا سلحج ريغ يف رقأ لب «ىضاقلا دنع ليكو لا رقي ل نإو يأ :ال الإو

 ليكو هنأ :امهو ءدجو امنيأ ذفني هرارقإك هرارقإ راصف «هبئان هنأل ؛مكحلا سلحج روضح طرشي الو «حصي

 ىئثتسا ولو «هريغ يف ال «يضاقلا سلجم يف باوجلا وه مكحلا يف ربتعملا باوحلاو «زاخملا قيرطب مصخلا باوحبي
 ءانيع كلذ كلمي ال وهو ءطقف راكنإلاب اليك و نوكي هنأل ؛حصي ال :فسوي يبأ نعف ءرارقإلا ةموصنخلاب لك ولا

 هجوو «بولطملا نود بلاطلا ىق اهححص يأ «بولطملا و بلاطلا نيب قرف هنأ :دمحم نعو «ةب ليك وت تلا حصي الف

 ىلع ربجي بولطملاو «راتخي ام ىلع ءيش نود ءيش يف لكوي نأ هلف «ةموصخلا ىلع ربجي ال بلاطلا نأ :قرفلا

 ١81/7[ :قئاقحلا زمر] .بلاطلل رارضإ هيف ام ليك وتلا كلمي الف :ةموصخلا

 نوکیا ةؤرمع نم لالا ضيفل اركي. ديزي لكوف ىزكي هي لقكف لام ورع یلع كيرا ةاك رل ترو :لظبو
 راص ةلاكولا هذه انححص ولو «هريغل لمعي يذلا وه ليكولا نأل ؛ليكوتلا حصي ملو ءادبأ كلذ يف اليكو ركب

 لاکا لظيف یک ر کناه تار ج عاشت اليا

 :تلق «هتمذ ةءارب يف ايعاس هسفنل الماع ناك نإو حصي نيدلا نع هسفن ءاربإب نويدملا لك و اذإ نئادلا :تلق نإف

 «لیک وت ال سلخ اب ديقت نح «كيلمت هنإف كسفن يقلط' :هتارهال هلوق يف امك كيلمت وه امنإ بلیک وب سیل اذه

 ىلع كلهي م هدي يف كلهو نويدملا نم لاملا ليكولا ضبق ولف «ةروكذملا ةروصلا يف ةلاكولا تلطب اذإو

 امك «ءادتبا ةلطاب اهعوقول ؛ةحيحص ةلاك ولا بلقنت ال ةلافكلا نع هأربأ ولو ءنويدملا لام نم كلهي لب «بلاطلا

 ليفكلا ليكو ت زوجي هنأل ؛"لامب " :هلوقب ديقو ءرجي مل هزاحأف هغلب اذإ مث ءالطاب عقي هنإف ؛بئاغ نع لفك ول

 (حتف) ۱۸١/١] :قئاقحلا زمر] .اممي موقي دحاولا نأل ؛ةموصخلاب سفنلاب

 ىلإ نيدلا عفد ىلع ربجي ميرغلا نأ رمألاب دارملا :هيلإ هعفدب رمأ .هليكو هنأ نيدلا هيلع يذلا :ميرغلا هقدصف

 «هيلإ هلام عفد بوجوب ارقم نوكيف ءاهلاثمأب ىضقت نويدلا ذإ ؛هسفن ىلع رقأ هنأل ؛بئاغلا نع ةلاكولا يعدم

 درحم ءافيإلا تبثي الف «هرارقإب ليكو لا ىلإ عفدلا همزل هنأل ؛قدصي ال بلاطلا ىلإ نيدلا قوأ هنأ ىعدا ول يح

 (حتف «ٰييع) .عفدلاب رمؤي ال :ةثالثلا دنعو «هاوعد



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب ۷ ةلاكولا باتك

 لیکو لا ىلع هب عجرو ءايناث نيّدلا عرغلا هيلإ عفد الإو .هقدصف «بئاغلا رضح نإف
 3 ىلإ ةلاك ولا ىوعد ف يأ

 5 «ةلاكولا ىلع هقدصي م وأ «عفدلا دنع هنمض اذإ الإ ال عاض نإو ءايقاب ول
 بذك وأ تكس ناب ليكولا عرغلا قدصي مل ليك ولا ىلإ يأ ليكو لا دي يف ضوبقملا

 (حتف «ييع) .مرغلا ىلع ءيش ال ذئنيحف «هنم ةلاكولا ىوعد يف ليكولا بئاغلا قدص يأ :هقدصف

 يذلا بئاغلا ىلإ نيدلا مترغلا عفد «هنم ةلاكولا ىوعد يف ليكو لا قدصي ملو بئاغلا رضح نإو يأ :هيلإ عفد الإو
 ضبق رصي ملف «ءادألا دسفيف «هنيم عم هلوق هيف لوقلاو ءةلاكولا هراكنإل ؛ءافيتسالا تبغي مل هنأل ؛ًايناث اعفد رضح
 .هنيمب عم هراكنإب ءادألا داسفل :ايناث .ناك امك ميرغلا ةمذ يف نيدلا يقبف «بلاطلا ضبق ليكو لا

 نأب يمكحلا ءاقبلاب ولو «ليک ولا دي 00 عوفدملا ناك ول اذهو «هنع بلاطلا قح عطقناو ىكلم هنأل :هب عجرو

 «لصحي مو عةمذلا ةءارب لیصح لب «عفدلا ف چ ناك ام م رغلا ضرع نأ ؛هلدب ءاشبب قاب هنإف «ليك ولا هكلهتسا

 (حتف ؛نئييع) .عفد ام ذحأو «ضبقلا كلذ ضقن هل ناكف

 كلذ ضقن هل ناكف ءلصحي ملو ةمذلا ةءارب ليصحت هضرغ نأل ؛هدي يف ايقاب هضبق يذلا ناك ول يأ :ايقاب ول

 هقيدصتب هئآل ؛؟ءيشب هيلع عرغلا عجري ال ليكولا دي يق ضوبقملا عاض نإو يأ :ال عاض كدإو (ني بيع) .ضبقلا

 مولظملاو ؛ذعألاب بلاطلا وه: ملاظلاو ءايناث هتم نيدلا بر ذحأ يف مولظم مترغلاو «ضبقلا يف قحم هنأب فرتعا

 هظفلو «عفدلا دنع هنمض اذإ الإ ليكو لا ىلع عحري ال يأ "ال" :هلوق نم ءانثتسا :هنمض اذإ الإ .هريغ ملظي ال

 "هنمض" يف نكتسملاف ءانماض ليك ولا نويدملا لعجي نأ وه فيدشتلا قئعمف «فيفختلاو ديدشتلاب يورم "هنمض"

 بر كيلع عجر ول :ميرغلل ليكولا لوقي نأ وه فيفختلا ئعمو «ليكولا ىلإ عجار زرابلاو «ميرغلا ىلإ دنسم

 < لا لإ ووابلاو نزلا قم نكس ف هي ا لات كتب ايناث نيدلا
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 هنأل ؛هنامتض حصي الاف ليك ولا هذخأ ام امأو «يلعف نالف كبصغ ام :هلوقك وهو «بوحجولا ببس ىلإ فاضم

 ليكو لا نمضي نأ ميرغلل سيلو رم امك امي ةلافكلا حصت ال تانامألاو «ليكو هنأ ىلع امهقداصتل ؛هدي يف ةنامأ

 كلذ ليف ًالّيكو نكي ملف «ضبقلا ةلاح ىلإ تفيضأ ةلافك هذه:نأل نيدلا راذقم بلاظلا لاي مل ام

 هنإف ءبذك وأ تكس نا ةلاك ولا ىلع لیکو لا عرغلا قدصي ١ اذإ يأ "هتم ىلع فوطعم :هقدصي ل وأ

 هعفد ام. هيلع عجريف «هؤاجر عطقنا زجي ملو رضح اذإف «بئاغلا هزيجي نأ ءاجر ىلع هل عفد امن هنأل ؛هيلع عجري

 ؛نيتروصلا لمشي قيدصتلا مدع نأل ؛تكسي وأ احيرص هبذكي نأ نيب كلذ يف قرف الو «ةلاكو لا يق هل ابذكم هيلإ

 عم قيدصتب هعفدو «نيمضتلا ريغ نم قيدصت عم هعفد :ةعبرأ يهو ءاهلك هوحولا يف عوفدملا درتسي نأ ميرغلل سيلو

 = «لك وملا بئاغلا رضحي نأ لبق دري الف «بيذكتلا عم هعفدو ییا الو ےک لع نم اک اس هعفدو «نيمضتلا



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب ۰۸ ةلاك ولا باتك

 ل دولا هقدصف مشوا ضبقب لیکو نإ لاق ولو «هئاعدا ىلع هيلإ هعفد و
 هاعدا اميف لادلا حتفب تالف ةعيدو ي نالف لیک و يأ ةلاك ولا ىعدم ىلإ نيدلا

 اهكرتو تام 74 نأ ىعدا ولو ,هقدصو را ىعدا ول اذك و «هيلإ عفدلاب
 ةعيد ولا عفدلاب عدوملا رفا ال

 م مام HN SE ER EEK sae e aa Ê اذا روق

 هنأل ؛اهلك هوجج ولا ق كنه هذدحخأ «ليک ولا دی ٤ مك عوفدملاو هل بهو 0 يفعرغ هتروو لك وملا تام لإ ۾ ج

 رقأو ةلاك ولا مترغلا ركنأ لإ و عةلاك ولا 82 هقدص اذإ ام وهو عةدحاو ةروص 5 الإ نمص اكلاه ناك إو هكلم

 «لاملا هيلإ عفدي مل فلح اذإف «هنيد ضبقب هلكو بلاطلا نأ ملعي ام ىلاعت هللاب ميرغلا فلحي نأ ليكوللف «نيدلاب

 تشي ملو (مصخ هنأ ىلع ءانب فضيلحتتلا قع نأل ؛فلح ال هنأ : ةفينح يبا نعو ؛ليكولل لاملاب هيلع ىضق «لکن إو

 (ةيافك ‹حتف «نييع) .ةجح الب

 عدوملا هقدصو «نالف ةعيدو ضيبقب ةلاكو لحر ىعذا ر مل يأ [(ئيع) . اعاجإ ليكو لا ىلإ ةعيدولا عفدب يأ ] :رمؤي مل

 لاطبإ نم هيف امل ؛حصي الف «ريغلا لام. رارقإ هنأل ؛اعامجإ ةلاك ولا يعدم ىلإ ةعيدولا عفدب عدوملا رمؤي مل «ةلاك ولا ىلع

 لامع. رارقإ هنأل ؛هيلإ عفدلاب رمؤي ثيح «نويدملا هقدصف ؛نيدلا ضبقب ليكو هنأ ىعدا اذإ ام فالخب «نيعلا يف هقح

 ةلاك ولا يعدم ةعيدولا ملس ولو «نمصي ال عنم ام دعب ةدنع ةعيد ولا تكله ولو «هنيعب ال هلثم. ىضقي نيدلا دا ؛هسفن

 ام هنأ ةعيد ولا بر فلي نأ هلو «هيلا ميلستلاب دعم هنأل ؛عدوملا نمصي ةلاك ولا عدوملا ركنأو LET 5 تكلهف

 عفدلا تقو هنمض اذإ هنأ الإ ليكولا ىلع عجري نأ هل سيلو :عدوملا نمض فلح نإو «هتمذ تئرب لكن اذإف ؛هلكو

 ول وأ ءال وأ ةدوحجوم نيعلا تاك ءاقلطم هيلع عجر ةلاك ولا ىلع هقدصي ملو هيلا عفد ولو «هیلع عج ری ذئنیحف «نيب امك

 توا :قئاقحلا ا .نامضلاب يك هنأل رعي لك يف اهذخأ ةمئاق تناك

 ف ار ير ناك «ثير 98 ءاضقلا كا يف ةيتآلا AL I هذه مدقت دق :لوقي نأ لئاقلو

 ولو" :هلوقب انهه امحردص اذو «ىوعدلا رابتعاب انههو ءءاضقلا رابتعاب كلانه امهركذ هنأب هنع باجي نأ

 ةموصخلاب ةلاك ولا باب يف اهثداريإ نأل ؛فعض نع ولخي "الف اذه عمو "رقأ و :هلوقب كلانهو « یعدا

 رمؤي م كالذب عدوملا هفدصو اهبحاص نم ةعيد ولا عءارش و ىعدا ول هنأ :ةلأسملا ئعمو «ةبسانملا ديعب ضبقلاو

 (ةيانع ءئيع) .لوبقم ريغ وهو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ؛هيلإ عفدلاب

 ياس دب ةلزنم لرنم هل ىصوملا نأ ؛ىلوا ناكل "هل ةيصو وا اناريم اهكرتو" :لاق ول ؛ هل اناربم اهكرتو

 البو e راو كر ل" رک ن در یک يف 5 «رحخآ ثراو هل نوكي نأ لامتحال ؛اهيف فقوتلا نم دبالو

 ا نويدملا هقدصو لأ اار هك رر تا نيل بنر تآ قفا 8إ 1 نعي «ةعيدولاك نيدلاو ءامصح ديلا وذ نكي م

 .ةنيبلا مقي مل ام هيلإ ميلستلاب رم وي ال «ىردأ ال :لاق وأ عهنوم ركنأ ول هنأل ؛هب ليق "هقدصو ' :هلوقو «هيلإ عفدلاب



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب ۹ ةلاكولا باتك

 لاما عفد هذآ لاملا بر فأ ميرغلا ىعذاف هلام لاقل هلكو ناف ,هيلإ 59
 قس لاملا يم يأ بوس ر “اوب a ترا وبلا يا

 بيعلاب يآ لحجر لکو نإو مزال يأ
 م س
 دع ES ماا aE هالوك ناظم SS RE EGS وعم موس اضع تفصح # 25978 قه كيا هيلع - كرب

 عئابلا ىلع يأ ةمألا ليكولا يأ

 عفدلاو «ثراولا لام هنأ اقفتاو .هتومم لاز دق هكلم نأل ؛روكذملا يعدملا ىلإ ةعيدولا عدوملا عفد يأ :هيلإ عفد

 .يضاقلا رمأ الب ثراولا ىلإ عقوو اقرغتسم نكي مل نإ نمضي اذلو «قرغتسم نيد تيملا ىلع نكي مل اذإ ام ديقم
 لاملا بر نأ" :هلوق فنصملا لدبأ ولف «يكلم هنأب هرارقإ ىعدا وأ هأربأ وأ يأ :خإ ميرغلا ىعداف (حتف «ييع)
 .ىلوأ ناكل "هلک وم قح ظقسي ام" :هلوقب "هذععأ

 ركني مل ذإ ؛"هذخأ لاملا بر نأ" :هلوقب تبثت هتلاكو نأل ؛ليكولا ىلإ لاملا عفد ىلع ربي نعي :لاملا عفد

 رمؤيف «ةلاكو لابو نيدلاب رارقإ هاوعد نمض يفو «هاوعد درجمع ءافيإلا تبثي ملو ءءافيإلا ىعدا امنإو «ةلاك ولا
 هنم لاملا فوتسا لكوملا نأ ملعي مل هنأ ليكولا فيلخت ميرغلا بلط ولو ءاحيرص ةلاكولاب رقأ ول امك «هيلإ عفدلاب
 فالح هيفو «نيميلا يف يرحت ال ةباينلا نأل ؛ليكولا ال لكوملا فيلحت ميرغللو «بئان ليكولا نأل ؛كلذ هل سيل

 فالخب «ةموصنلاب ليكو نيدلا ضبقب ليكولا ذإ ؛لبق ءافيإلا ىلع نهرب ولو ۱۸١/١] :قئاقحلا زمر] .رفز
 رضحي يح فقوت «نهرب وأ هلكومل ةرجألا لجع هنأ ناكسلا ضعب ىعدا اذإ ةلغلا ضبقو رادلا ةراجإ ليكو
 بئاغلا ىلع امكح ناك بئاغلا ىلع تبث ولف «ةلاصأ هل ضبقلا قحف دقعلا يف ليكو اذه نأ :قرفلاو «بئاغلا
 ف .هدقعب تبثي مل نيدلاو «طقف ضبقلا ليكو وه ةقباسلا ةلأسملا يفو «ءادتبا

 نأل ؛ركنأ نإ لاملا بر ميرغلا فلحتس يأ [(ط) .ةئاقيتساو هذحأ ىلع لاملا بر عرغلا فلحتسا يأ ] :هفلحتساو

 [۱۸۳/۲ :قئاقحلا زمر| .ةنيبلا ةماقإ نع زجعلا دنع فلحتسيف «همزل هب رقأ ول بلاطلاو «هتمذ ةءارب بحجوي هضبق

 «عئابلا عم ةموصخلاب الحر يرتشملا لكوف «بيعب اهيف نعطو «ةمأ رخآ نم لجر ىرتشا ول يأ :هيلع دري م
 هنأ يرتشملا فلحي ىح عئابلا ىلع درلاب يضقي ال يضاقلاف «بيعلاب يرتشملا اضر عئابلا ىعداف «يرتشملا باغو
 بيغلا 5 هنأ لامتحال ؛درلا يف هقح توبث نقيتي مل هنأل ؛عئابلا ىلع عيبملا دري ذفنيحف «بيعلا اذه ضري مل

 أظخلا رهظ اذإ لیک وفا هضيقاام دادرتساب كانه نكمم كرادتلا نأل ؛نيدلا ةلأسم فالخب «ميلستلا تقو هب يضرو

 حصيف «ةفينح يأ دنع انطابو ارهاظ قفان خسفلاب ءاضقلا نأل ؛بيعلا يق كلذ نكمي الو «نيدلا بر لوكن دنع

 هيف سيل نيدلا ةلأسم يفو «ءاضقلا خسف زوجي ال ذإ ؛ديفي ال هنأل ؛كلذ دعب يرتشملا فلحتسي الو «مزليو ءاضقلا

 قح نألو ءءاضقلا ضقن ريغ نم ميرغلا ىلإ هعفدو هنم هعزن نكمأ هيف أطخلا رهظ اذإف «ميلستلاب رمألا هيف امنإو ءاضق
 = «هطقسي ام ميرغلا تبثي مل ام هؤافيتسا ليك ولا ىلع عنتمي الف «بحوملا ققحتل ؛نيقيو تبان نيدلا يف بلاطلا



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب 01 ۰ ةلاك ولا باتك

 مهيلع قفنأف «هلهأ ىلع اهقفنيل ةرشع لُحر ىلإ عفد ن : و لا شلح نع
 عفادلا لهأ ىلع يأ ةرشعلا يأ مهارد ةرشع يأ

 .ةرشعلاب ةرشعلاف «هدنع نم ةرشع
 سيتي اات ا نم يأ

 نال ؛نيدلا ةلأسم يف امك بيعلاب دري نأ پشو ؛نيدلاو بيعلاب درلا يأ نيلضصفلا ىف باوجلا دحتيف :امهدنع امأو

 حصألا :ليقو هيف كرادتلا نكمأف امش دنع ارهاظ هلا ذفني ال أطخلاب ءايفقلا نأ تاشقلا نالطنل ؛ كم كرادتلا

 :يرتشملا فلحتسي مل ام عئابلا ىلع بيعلاب دري ال يضاقلا نأ هبهذم نأل ؛نيلصفلا يف رخؤي هنأ :فسوي يبأ دنع

 (يفاک «حتف «نييع) .هفلحو يرت رتشملا روضح نم دبالف ءاضرلا عئابلا عدي م نإو "بيعلا اذنه تيضر انه هللاب"

 (نيع) .لكوملا وهو عفادلا لهأ ىلع يأ :ةرشع مهيلع
 يعي «ءلكوملا نم اهذخأ ىلا ةرشعلا ةلباقم. هسفن دنع نم ليكولا اهقفنأ ىلا ةرشعلافإ :ةرشعلاب ةرشعلاف

 دقعلا فيضي ناكو قافنإلا تقو ةمئاق عفادلا ةرشع ناك اذإ اذه [(ط «ْييع) .صاقتلا عقيف .هذهب هذه نوكت

 «قافنإلاب اعربتم هسفنل ايرتشم ريصي «هسفن ةرشع ىلإ دقعلا فاضأ وأ ةكلهتسم تناك اذإ امأ «قلطي وأ اهيلإ

 .ةلاكولا يف نيعتي مهاردلا نأل ؛ضبق ام در هيلع بجيف

 قفنأو هيلإ عوفدملا كسمأ اذإ قدصتلا وأ ءارشلا وأ ءاضقلا وأ قافنإلاب ليكولاو :فئصملا لاق ول :"رحبلا" يفو

 هدنع نه ةقفنملا ةرشعلا نأ :ىعملاو «ىلوأ ناكل : هرهغ لا فضي م اذإ اعربتم نوي ال همايق لاح هلام نم

 ؛اعربتم نوكي نأ :سايقلاو ءاناسحتسا اعربتم نوكي الو «صاقتلا عقيو «ةروكذملا ةعوفدملا ةرشعلاب اضوع نوكت

 ليكولا نأ :ناسحتسالا هجو «لكوملا ىلع ةرشعلا دريف «هرمأ فلاح هنأل ؛ةلاكولا يف نيعتت مهاردلا نأل

 بحصتسي ال هنأل ؛رمآلا ىلع هب عحري مث «هسفن لام نم دقنلا كلمي ءارشلاب ليكو لاو ءءارشلاب ليكو قافنإلاب

 a اجيت ديت يتب aa طفلا ريع نع دي ونا اهدنا قفؤيو و يتوويزلا د لك ي رھا ل 1

 (حتف) ١[ 7/5 :قئاقحلا زمر| .نيرومأملا نع جرحلل ايفنو



 ليكولا لزع باب ۱۱° ةلاك ولا باتك

 لیکو لا لزع باب
 ةلاك ولا نع هماكحأ نايب ف يأ

 , ' ك ف
 وو KH هو عام ءاقبطم هنونجو ءامهدحأ تومو «هب ملع نإ هلزعب ةلاكولا لطبتو

 لزعلاب ليكو لا لكوملا لزعب يأ (

 سامتلاب ةموصخلاب هلكو نأب ريغلا قح امي قلعت اذإ الإ ءاش تقو يأ هلزع لكوملل نأ ملعا :ليكولا لزع باب

 نهرلا يف ةطورشم تناك ءاوس «نهرلا عيبب ةطورشملا ةلاكولاك «هلزع كلمي ال هنإف «بولطملا ةبيغ دنع بلاطلا نم
 ب ولطملا ناك اذإ اه فالف عال الاو حص هب يضر لإ ؛نهرملا هرضخحب هسفل لدعلا لزع ولف «حصألا ىلع هدعب 0

 «باغ 5 ءاهسامتلاب هتحج وز قالطب اليكو جوزلا لکو ادا :اولاق اذهو «بلاطلا سامتلا ريغ نم تاك وأ ءارضاح

 :ليكولل لكوملا لاق ول :اولاق اذه ىلعو «قالطلا يف اهل قح ال ةأرملا نأل ؛هلزع هل :حيحصلا يقو «هلزع كلم ال

 تنأآف كتلك و املك" :هلوقب لزعني :ليقو «ةلاك ولا ددجتت هلزع املك هنأل ؛هلزع كلمي ال يليكو تناف كنوع املك

 ۱۸٤/۲[ :قئاقحلا زمر|."لوزعم
 لزعلاو طرشلاب هقيلعت حصي ليك وتلا نأ :قرفلاو (حصي م "لوزعم تنأف كتلك و املك“ :لاق ول هنأ :حيحصلاو

 يه :ةزجنملاو "يليكو تنأف كتلزع املك" :هلوقب ةلصاحلا يهو :ةقلعملا ةلاكولاو .لزعني مل هلكو اذإف ءال

 (حتف (« نييع) . ةقلعملا رودص لبق اذك كفك و :هلوقب ةلصاحلا

 اه مكحلا حصي الو «طرش رايح اهلخدي ال اذهو «ةيراعلاك ةمزاللا ريغلا دوقعلا نم األ :هلزعب ةلاكولا لطبتو

 هغلبي مل نإف «لزعلاب ليكولا ملع نإ يأ :هب ملع نإ .ميرغ ىلع ةحيحص ىوعد نمض يف حصي امنإو ءادوصقم
 نأ ؛ليك ولاب ديقو هب ملعي م كإو هلزع هلق اب ملعي مو هلک و ولف «ةلاك ولاب املاع ناك اذإ اذه «لزعني ال لرزعلا

 بيلوق رهظأ وهو «لزعلا هغلبي مل نإو لكوملا لزعب ليكولا لزعني :يعفاشلا لاقو «هملع الب حصي لوسرلا لزع
 کج تنثي الق کف رضتلا نع يك هنأل ؛انبهذمك مدعلاب الإ لزعني ل :مهنع لوق فو دمحأو كلام لاق هب و

 (حتف) ١814/7[ :قئاقحلا زمر] .يعرشلا يهنلاك هملع نودب

 اذإ ةمزاللا ةلاكولا الإ [(نيع) .اممهي اهمايقل ؛ليكولا وأ لكوملا تومع ةلاكولا لطبتو يأ | :امهدحأ تومو

 ءهنونجو لكوملا توم الو «لزعلاب لزعني الف ءلحألا لولح دنع نهرلا عيبب نمترملا وأ ؛لدعلا نهارلا لكو
 (حتف) .قالطلا وأ ةموصخلاب ليكولا فالخب «لك ولا توم نالزعني ال ءافولا عيبب ليكولاو ديلاب رمألاب: ليك و لاک

 ئيعلا لعجو ءامهدحأ نونجب اضيأ ةلاكولا لطبت يأ "اههدحأ" ىلإ دئاع "هقوحل"و "هنونج" يف ريمضلا :هنونجو

 .روصق هيفو «ليك ولل امهيف ريمضلا

 قبطأ يعم ىلع ءابلا حتفت ةماعلاو ؛ءابلا رسكب وهو ءاهيعوتسا نأ ءامسلا ميغلا قبطأ :مهطوق نم ابعوتسم يأ :اقبطم

 = «ءايدعتمو امزال لمعتسا امم لعفلا نوكيو ءافيفخم ةلصلا فذحف هيلع قبطم لصألاف اذه ىلعو «نونجلا هيلع هللا



 ليكولا لزع باب o۱۲ ةلاك ولا باتك

 ءانوذأم ول هرجحو اکمل هلکوم زجعو .نكيرشلا قارتفاو ءادترم هقوحلو
 ةراجتلا يف هل لك وملا ناك" ول أ هق وخ د نم لاح

aî NEES ini hE BEES SDE EE SEE SLL KD a at هسفنب هفرصتو. 

 ينو «ةفينح يبأ لوق ناخ يضاق هلعجو في هبو «موصلا هب طقسي امب ارابتعا فسوي يبأ دنع رهش :قبطملا دحو -

 ؛حيحصلا وهو «لماك لوح :دمحم دنعو «ةالصلا هب طقسي اهب ارابتعا ةليلو موي نم رثكأ هنأ :فسوي يبأ نع ةياور

 امأ :هماكحتسا ةيآ هلوصف فاالتخا عم اي هرارمتسا نأ ؛اطايتحا هب ردقف «ةاك زلا يح هب تادابعلا عيمج طوقسل

 (حتف «نييع) .توملا و الف ءةاك زلا بوحو عنمي الف ءلوحلا نود ام

 مكاحلا مكحي نأ :هقوحلب دارملاو ادا وک لاس پیت لاو ا آ لقول لطبت يأ :ادترم هقوحلو

 قحل وأ لتق نإو «تذفن ملسأ نإف «ةفينح يبأ دنع ةفوقوم ةلاكسولاف كلذ لبق امأو ءامكح تولاك هنأل ةقاحلب

 نإو ؛ةمزال ريغ ةلاك ولا تناك اذإ اذهو «هتلاك و لطبت الف «ةذفان دترملا تافرصت :امهدنعو «تلطب برحلا رادب

 وهف الو ناك و برحلا رادب قاحللا دعب ماع ارا يق دترملا داع نإف «ضراوعلا هذه لطبت ال ةمزال تناك

 .دوعت امنأ :دمخم نعو ءرهاظلا يف ةلاكولا دوعت ال الكوم ناك نإو «فسوي يبأل افالخ دمحم دنع هتلاكو ىلع

 (حتف) ۱۸٤/۲١] :قئاقحلا زمر]
 ایپ جو [(ندعم) .ةكرشلا نع نيكيرشلا قارتفاب ةلاكولا لطبتو يأ ] :نيكيرشلا قارتفاو

  ءملعلا هل طرتشي الف ءيمكح لزع هنأل ؛هب ليك ولا ملي مل إو انانخ وأ ة ا هك علا فتاك رس

 امهنم دحاو لك نأل ؛ةكرشلا دقع اهنمضت يلا ةلاكولا نع امهنم لك لزعتي نأ :لوألا :نيهحو نع ولختي ال

 يف فرصتي نم لكو ول امهالك وأ نيكيرشلا دحأ نأ :ىئاثلا «قارتفالاب لزعنيف «فرصتلاب هبحاص نع ليكو

 يف نذإلاب احرصي مل اذإ امهنم لكوملا ريغ قح يف ليكولا اذه لزعنا اقرتفا اذإف «فرع ام ىلع زاج لاملا

 (حتف) ۱۸٤/١] :قئاقحلا زمر] .ليكوتلا

 ةباتكلا لدب ءادأ نع زجعف ءابتاكم لكوملا ناك اذإ [(ندعم) .ًاضيأ ةلاكولا لطبتو يأ ] :لإ هلكوم زجعو
 ملع «ةلاكو لا لطبت «هيلع رجحف «ةراجتلا يف هل انوذأم ادبغ لكوملا ناك ول اذكو «هتلاكو لطبت «قرلا يف داعو

 هئاضتقاو نيدلا ءاضق يف ليكولا امأ «تاموصخلاو دوقعلا يف اليكو ناك اذإ اذهوءملعي ملا وأ كلذب ليكولا

 ؛هئاضتقاو نيدلا ءاضق نع ال «فرصتلا ءاشنإ نع رجحلا نابجوي امهنأل ؛رجحو زجعب لزعني الف «ةعيدولا ضبقو

 .هلكو م ةباتكب ةلاكولا دوعت الو «لزعني مل نوذأملا دبعلا ليكو ىلوملا لزع ولو «هليكو لزع نابحوي ال اذكف

 (ييع) .هراجحناب يعي لكوملا رجحب ةلاكولا لطبتو يأ :هرجحو (حتف «ييع)
 - اميف [(نيع) .لحلا تاوفل ؛هتاذب هب لكو اميف لكوملا فرصتب اضيأ ةلاكولا لطبتو يأ ] :هسفنب هفّرصتو
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 قاتعإلاو ميلستلا عم ةبهلاو عيبلاك ءال وأ هب ملع ءاوس :لاثتمالا نع هب ليكو لا زجعي افرصت ناك اذإ هب لکو =
 ولو ءاقدع تضقناف «ةدحاو وأ اال لك و ملا اهقلطف ءاهقالطب هلكو اذإ امك ءةباتكلاو داليتسالاو ريبدتلاو

 امنإو ءليكو لا اذكف «ةدعلا ءاضقناب عاقيإلا نع لكوملا زجع ققحتل ؛اهقلطي نأ ليكو لل سيل كلذ دعب اهجوزت
 .ليكولل كلذ لصحي ملو «ديدح ببسب هدعب عاقيإلا نم لكوملا نكمتي
 «ىرحأ اهقلطي نأ ليكو للف ءاقدع ضقنت ملو «ةدحاو اهقلط اذإ امك هب ليكولا زجعي ال افرصت ناك اذإ امأو

 «هب لكو اميف لاثتمالا نع ليكولا زجعيف «ىلوألا ةروصلا يف امأو «فرصتلا اذه لثم يف ةلاكولا لزعني الف

 وأ طرش رايخب هيلع درف «هسفنب عابف ؛عيبلل اليكو ناك ول امك .هكلم مددق هيلإ داع ول دوعتو «ةلاكولا لطبتف
 رايخج وأ ةلاقإلاب هيلع هدر ول امأ .هكلم مدق هيلإ داع هنأل ؛ةلاكولا دوعت ءءاضقب بيع رايخب وأ عيب داسفب وأ ةيؤر

 قلعتت ةلاكولاو ءامهثلاث ليكولاو «ثلاث قح يف اعيب ناكف ءاخسف نوكي ال اع در هنأل ؛دوعت ال ءاضرلاب بيع
 (حتف «ٰييع) .ديدج كلم اذهو ؛لوألا كلملاب
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 ةيزحلاو جارخلاو رشعلا باب

 ERE ها »ف هش ضاق

 شاع هه ف م 8 نإ © #

 م ساشا ده سا ظل



 ةح فص عوضوملا ةحفص عوض وملا

 ةلافكلا :باقك PS eee لبقت ةك رش

 OE Sa ةلافكلا ماكحأ PI BOSSES هوجو ةک رش

 000 وس ةقرفتملا لئاسملا يف لصف PIV سم ةدسافلا ةكرش نايب يف لضف

 TÛ aê هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ققولا با

 ةلاوحلا باتك EE يس ..... فقولا ماكحأ

 :TN oie ةلاوحلا ماكحأ TES mess ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف

 ءاضقلا باتك عويبلا تاک

 EY mmo ءاضقلا ماكحأ TEN aaa هب قلعتي امو عيبلا فيرعت

 ا 0 سنجللا نايب يف لصف O ا عيبلا يف لخدي اميف لصف

 0 هريغو يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب ET 07 طرشلا رايح باب

 NE SSS کیلا تاب TEN reta ةياقرلا نايت بناب

 00007 یش | كاني a زي بيعلا رايح باب

 ةدابهنشلا باق 00 00 7 دسافلا عيبلا باب

 .ETA asus ..امي قلعتي امو ةداهشلا فيرعت e ....دسافلا عيبلا ماكحأ نايب يف لصف

 ۸ ب ل ال یو هاش لبقت نم پا FT iS هرکی اميف لصف

 CÎ sS ةداهشلا يف فالتحالا باب Te aaa SiR ةلاقإلا باب

 TT ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب E ةحبارملاو ةيلوتلا باب

 NE eee ةداهشلا نع ع وجرلا باب TUE xg هعيب حصي اميف لصف

 ةلاك ولا بانك ل و ف ا ايررلا هياب

 AS aad يلا اكا TNE 000 قوقحلا باب

 N ess ءارشلاو عيبلاب ةلاك ولا باب IY BSR قاقحتسالا باب

 00 Saas ليك ولا ةفارضتي امف لصف ۳۳ .. هريغ كلم عاب نم مكح يف لصف

 دل E ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب TIE SOG ملسلا باب

 ENF assessment ليك ولا لزع باب TO Eee تاقرفتملا باب





 (تادلجم ۷ر ملسم حيحص

 (تادلجم و حيباصملا ةاكشم

 (تادلجم+)قئاقدلا زنك

 (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 يیوقم نونرك . ةنولم

 (لوادعملا) وحنلا ةياده (نيرامعلاو ةصالخلا عسر وحنلا ةياده

 يتفملا متر دوقع حرش

 ةدلجم . ةنولم ريغ

 اطوملا باك حرش ىطغملا حتف | مانألا يداه

 يوقم نوترك  ةنولم ريغ

 راآلار ةبسلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص | ردؤاو ةنسلا نير ىلع لجرلا ةالص

 - ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 يوقم نوترك / ةدلجم . ةنولم

 (ودرا  يبرع) ىرشبلا سوماق يريرحلل تاماقملا

 (تادلجم») نيلالجلا ريسفت يواضيبلا ريسفت

 نآرقلا مولع يف نايبتلا



 دلحم  نيكنر

 ( م: مهو لوا) یل آر ھا ناس

 ( لشکر مالالا میلا یہ ت یاش نرش ی وب لاس خ

 ماعلا تنام ماك الا تابطخ ( ےقح م )روب ز قت

 ینا رےغآ

 روك دراک ۔ نیگنر

 ( ىيريادي دج )( ۲انچ ) مایا ( ينجو لا بيزا

 م قار
 ( مود لوا) مکی رع ( نيب رخ آو ںلوا) ف رصل | م

 لوسرلا غي دع ىف لوض الار ت رواصملا ةوفصلا رع

 ہ دعا كاس اکر ىردتبلا ليبح

 ےل هرعاق كاسآ اكى راف

 رباك“ | نآرقلا ل امج

 مالسا دات تايب احنا يبس
 ريعسلا وار بد الا ::ضور

 فلحمم  هداس

 فیداما بخ | لامعا اشف
 روك دراک . 3 دانس

 مااا | ( سا مودم لوا ) نا آر لا نال حر ارقم

 ( یب کیمیا م الاب رکا و

 روك د راك /دلجم

 لاممالاءاذج ںی رت

 كتر اعلا بادآ | نإ رلا ريعأ

 نیما ت اح ری انتعلا مد
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Other Languages 

(Published Books) 

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3) 

Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

AlI-Hizbul Azam( Large) (H.Binding) 

Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) 

Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding) 

(To be Published Shortly Insha Allah) 

Taleem-ul-Islam (Coloured) 

Cupping Sunnah & Treatment (Coloured) 

Al-Hizbul Azam(French) (Coloured) 


